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Notulen MR vergadering dinsdag 6 november 2018
Aanvang: 19.30 uur
Notulist: Sandra

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd: samenwerking in het team, BHV.
De actielijst is bijgewerkt, het volgende is daarbij besproken:
- Contact met de GMR: er is mailcontact geweest met de GMR, we hebben een nieuw
contactpersoon. Dit is waarschijnlijk een oude bekende van de Kober. In de notulen van de GMR is
te lezen dat ze gaan afstemmen wat ze willen met het contact met de MR. Wij wachten dit eerst af.
De GMR-vergaderingen hebben een open karakter, iedereen mag aansluiten.
- Jaarverslag en huishoudelijk reglement: dit stuk wordt nog afgemaakt zodat het op de website kan.
- Kober: bij het uitnodigen van de Kober voor 16 april wordt ook de nieuwe unitmanager
uitgenodigd.
3. Ingekomen post
Er is geen relevante post of e-mail binnen gekomen.
4. Notulen vorige vergadering
De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld met dank aan de opsteller.
5. 1-oktober telling
Het leerlingenaantal telde 201 op 1 oktober. Dit is één leerling minder dan vorig jaar, de school is
daarmee stabiel. We hebben voor de rest van het schooljaar nog 6 inschrijvingen staan. Er zullen 16
leerlingen in groep 8 vertrekken. We verwachten nog meer aanmeldingen door het jaar heen net zoals
andere jaren. Veel kinderen van de peutertuin komen hierheen, dat is een voordeel van een
voorschoolse inpandig hebben.
6. Begroting – procesmatig bespreken
De begroting wordt alleen procesmatig besproken. Aangezien het pas begin november is, is de
begroting nog niet gereed zoals verwacht. De volgende vergadering is pas in januari, dan zal de
begroting toegelicht worden. We kiezen ervoor niet een extra vergadering in te plannen. Eén lid van de
oudergeleding en één lid van de personeelsgeleding zal met directie voor die tijd in gesprek gaan, naar
verwachting eind november.
Ieder jaar bij iedere school percentage van afdracht (aan het bestuur, gezamenlijke kosten,
bestuursbureau, middelen van personeelskosten) en rendementseis (een plus die je moet overhouden).

In de notulen van de GMR is te lezen dat het weerstandsvermogen van INOS niet is behaald. Dit wordt
niet direct doorgerekend op de begrotingen van de scholen.
7. Sociaal veiligheidsplan / verkeersveiligheid
Het sociaal veiligheidsplan is opgenomen in de agenda volgens de jaarplanning. Daar zijn nu geen
nieuwe ontwikkelingen in. Het sociaal veiligheidsplan moet om de twee jaar vastgesteld worden. Dit
punt zal daarom voortaan om het jaar in de jaarplanning opgenomen worden.
De verkeersveiligheid rondom de school speelt onder de ouders. Daarvan zijn meerdere signalen bij de
school aangekomen. De school heeft eerst geprobeerd ouders aan te spreken via kanalen als de memo.
Zoals verwacht was dit niet voldoende. Directie heeft daarom advies gevraagd aan de wijkagent een
aantal weken voor de herfstvakantie. Daaruit is de oplossing van handhaving van door gemeente
voortgekomen. Het heeft even geduurd voordat de handhaving daadwerking is gekomen. Directie is
daarom zelf aan de poort gaan staan, daar wordt vriendelijk op gereageerd. Verder worden er iedere
ochtend Veilige Victors (gele poppen) bij de poort geplaatst.
Dinsdag na de herfstvakantie is de handhaving voor het eerst ter plaatse gekomen. Het was mooi weer,
dus de overlast viel mee. Zij hebben wel mensen aangesproken. ’s Middags heeft de wijkagent contact
opgenomen. In vergelijking met andere scholen is het probleem niet heel heftig, maar wel dusdanig
aanwezig dat het opgenomen wordt in de ronde van de handhaving. Dat betekent niet dat ze iedere
week langskomen. Directie probeert 1 à 2 maal per week aan de poort te staan.
Ideeën die besproken zijn:
- Oversteekplaats van de gemeente? De stelling van de gemeente is: zebrapad is schijnveiligheid.
Directie zal contact opnemen, maar vanuit eerdere ervaringen de verwachting is laag.
- Er zijn wel potjes bij de gemeente, waar vanuit ook ons verkeerslabel betaald wordt. Daarmee kan
de school echter niets betekenen voor de openbare weg.
- Op ludieke wijze aandacht vragen voor dit probleem. Bijvoorbeeld groep 7/8 een bord laten maken.
Dit creëert ook bewustwording bij de kinderen, wat wellicht thuis effect kan hebben.
- De groene voetstappen zijn vorig jaar door school uitgevoerd waardoor lopen en fietsen naar
school gestimuleerd wordt.
- Een kiss-and-ride systeem in de straat creëren. Dit is lastig omdat het openbare parkeerplekken zijn
in de buurt.
- Een klaar-over-systeem. Dit vraagt veel medewerking van ouders.
- De verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente uitnodigen voor de MR om hierover in gesprek
te gaan.
- Ouders kunnen via het wijkplatform dit probleem ook aangeven.
Het wegnemen van het autogedrag bij de poort is zeer lastig. Het blijven herhalen van verzoeken en
handhaving is wenselijk.
8. Samenwerking in het team
Naar aanleiding van de rondvraag van de vorige vergadering geven de leden van de personeelsgeleding
informatie over de samenwerking in het team. Er worden veel onderwijsinhoudelijke gesprekken
gevoerd. Dit zijn open gesprekken die resulteren in praktische afspraken. Er wordt niet teruggekeken
naar het verleden maar we zijn in het hier en nu. Doordat veel mensen met onderwerpen bezig zijn, is
het lastig om niet alles tegelijk en volledig aan te willen pakken. Dat betekent wel dat we op allerlei
gebieden in ontwikkeling zijn. Met het schrijven van het koersplan heeft het team vorig jaar
gezamenlijke beelden en richtingen gevonden waar we in de toekomst naartoe willen.
Tijdens de vorige MR-vergadering is aangegeven dat de inspectie een bestuurstoezicht uitvoert. Dit
houdt in dat eerst het bestuur getoetst wordt. Daarna wordt er op enkele scholen binnen het bestuur
gekeken of teruggezien wordt wat het bestuur zegt. Dit zijn altijd de SO- en SBO-scholen. Daarnaast nog
een aantal reguliere basisscholen. Kievitsloop had verwacht dat inspectie hier langs zou komen, maar

de inspectie heeft hier niet voor gekozen. Zij hebben aangegeven enerzijds Kievitsloop tijd te willen
geven en anderzijds vertrouwen te hebben in de directie. Directie heeft de inspecteur wel informeel
gesproken over Kievitsloop.
De toekomst van het nieuwe toezicht is dat de inspectie niet meer alle scholen hoeft te inspecteren als
het bestuur de kwaliteit goed kan waarborgen.
Kievitsloop is in 2016 bezocht. Het is afwachten of wij na de 4-jaarlijkse ronde aan de beurt zijn in 2020
of dat we bij de volgende bestuurstoezicht bezocht worden.
9. BHV
De vraag wordt gesteld wat de uitgangspunten zijn van de BHV ontruimingsoefening op Kievitsloop.
Vanuit de wettelijke verplichting om dit te oefenen mét kinderen worden er ontruimingsoefeningen
onder schooltijd ingepland. Kinderen zijn hierover op de hoogte gebracht en voorbereid. Het
belangrijkste uitgangspunt in iedere situatie is uiteraard veiligheid boven alles.
Omdat er vele verschillende mogelijke ontruimingen kunnen worden geoefend is gekozen voor een
standaard procedure. Hierbij worden bijvoorbeeld de ramen en deuren gesloten. Kinderen krijgen geen
vaste taak bij een ontruiming. Als er kinderen dichter in de buurt zijn van ramen dan leerkrachten en de
leerkracht schat in dat dit mogelijk is, kan de leerkracht wel aan kinderen vragen het raam te sluiten.
Tijdens de oefening is dit als spannend ervaren door kinderen. Dat is uiteraard niet de bedoeling en zal
meegenomen worden in de evaluatie.
Sinds de start van het nieuwe team is dit de eerste ontruimingsoefening geweest onder schooltijd. Het
belangrijkste doel was dat we weten wat iedereen moet doen, hoe dat het loopt en waar we de
volgende keer beter mee kunnen oefenen.
Gezien de wettelijke verplichting kan het niet droog geoefend worden zonder kinderen. Daarbij is het
ook voor kinderen goed om te weten wat te doen en waar naartoe te gaan in dergelijke situaties. Er
wordt geopperd om de oefening ook in de memo uit te leggen voor ouders.
10. VSO/TSO/NSO
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. School ziet veel overblijvers tussen de middag. Dit is
herkenbaar bij andere scholen.
Leerkrachten en Kober hebben contact bij bijzonderheden. Kinderen vertellen in de klas weinig over
ervaringen van de TSO, zij zien dit vaak apart van school.
Op dit moment wordt er overlast ervaren wanneer kinderen laat terug zijn van de gymles. Vanwege de
werkzaamheden op het fietspad moet er ver omgelopen worden. Zeker bij de lagere groepen kost dit
veel tijd, waardoor kinderen weinig tijd hebben om hun brood op te eten. Er is contact geweest tussen
school en Kober hierover. Kober zal hier rekening mee houden.
11. Contact OR
De voorzitter en secretaris van de OR zijn aangesloten. Uit de ALV zijn nieuwe leden voortgekomen. De
nieuwe samenstelling wordt als positief ervaren. Iedereen die dat wilt, kan aan bod komen. De
werkgroepen zijn hetzelfde gebruiken als vorig jaar. Er zijn al wat nieuwe ideeën geopperd, waar dit
jaar naar gekeken zal worden. Er wordt daarbij ook gedacht aan betrokkenheid van de kinderraad.
De OR heeft de bewuste insteek: het geld is van de kinderen, voor de kinderen.
De veiligheidshesjes waren al langer binnen, maar de officiële cheque is afgelopen vrijdag
binnengekomen. Samen met een anonieme donatie en een klein aandeel van school zijn de nieuwe
hesjes gerealiseerd.

De OR zal zich voorstellen in de memo. De wens is dat andere ouders de OR-leden vinden om ideeën,
vragen of andere zaken te delen.
12. ICT
Er zijn nieuwe devices aangeschaft. Er zijn nu voldoende Chromebook voor groep 3 tot en met 8 om
met de volledige groep tegelijkertijd op de computer te kunnen. Daarnaast zijn er touchscreens voor de
kleuters aangeschaft waardoor programma’s als rekentuin en taalzee ook gebruikt kunnen worden.
Het programma TextAid wordt ingezet voor leerlingen met dyslexie. Deze leerlingen hebben een eigen
vaste Chromebook.
13. Incidentenlogboek
Er blijken twee incidentenlogboeken te zijn. Vorig jaar hebben we ingezet op een logboek voor sociale
incidenten met leerlingen in ParnasSys. In verband met de privacy-wetgeving kan hierover niet
inhoudelijk worden gecommuniceerd.
Daarnaast blijkt er een logboek voor fysieke incidenten te zijn voor wanneer er EHBO verleend wordt,
ongelukken gebeuren, etc. De discussie hoe ver je hiermee moet gaan, wordt opnieuw besproken. Het
is de vraag wat de taak van de MR is betreffende dit onderwerp. Er kan gedacht worden aan de
voortgang inzien en/of controleren of er navolging plaatsvindt. Dit wordt uitgezocht.
Voor de controle van de veiligheid van het gebouw, de speeltoestellen en dergelijke zijn bedrijven
betrokken die dit onderhouden en inspecteren volgens de vaste maatstaven.
14. Rondvraag
- Doorgang van huiswerk op de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Op Kievitsloop krijgen
leerlingen samenvattingen mee naar huis om te leren voor de toets, op het voortgezet onderwijs
krijgen ze het volledige hoofdstuk en moeten ze dat zelf gaan leren. Mogelijk kan hiermee iets
gedaan worden op de basisschool. Een differentiatie hierin is ook mogelijk voor leerlingen die hier
al wel of niet aan toe zijn.
Op school wordt er vanaf halverwege groep 4 geoefend met samenvattingen maken. Ook worden
er werkstukken in de bovenbouw gemaakt waarmee kinderen te maken krijgen met zelf informatie
selecteren en noteren. Naarmate we vorderen met onderzoekend leren, zullen kinderen hier ook
steeds meer mee te maken krijgen.
Op dit moment is ervoor gekozen om bekend huiswerk mee te geven wat thuis ingeoefend kan
worden en geen nieuwe dingen thuis aan de laten leren. Hiervoor is de begeleiding van
leerkrachten nodig.
Het signaal is bekend en wordt meegenomen in de onderwijskundige ontwikkeling.
- De vorige keer is de stand van zaken rond de plusklas besproken. Donderdag 8 november zal
hierover een bericht worden geplaatst in de memo. Op donderdag 15 november is er een
ouderavond voor alle belangstellenden. Ouders van geselecteerde leerlingen van de plusklas
krijgen hiervoor ook een persoonlijke uitnodiging.
De veranderingen bij Eureka! zijn gewijzigd. Er is hiervoor een ouderavond geweest op het
bestuursbureau van INOS. De Eureka! groepen 1 tot en met 5 zouden vanaf de kerstvakantie
stoppen. Deze leerlingen mogen blijven komen totdat de basis op de eigen school of binnen de
organisatorische eenheid voldoende is gelegd. Meer informatie hierover wordt ook op de
ouderavond van Kievitsloop gegeven.
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