Notulen MR vergadering
Woensdag 16-1-2019
Stampioendreef 5
20.00 uur
Aanwezig:

Menko Nieland, Henriëtte Richardus, Marijke Halma, Yvonne
Erken, Annet Wit, Patricia van den Bogerd,
Elly Berghout, Miranda van der Starre

1. Opening Vergadering door Henriëtte
2. Avondvierdaagse
De avondvierdaagse is wederom verschoven en vindt plaats van 25 t/m 28
juni 2019, de datum voor de MR vergadering is daarom weer verschoven
naar de originele datum, 19 juni 2019
3. Notulen 16-1-2019
Patricia notuleert deze vergadering
Er zijn geen op of aanmerkingen op de vorige notulen
4. Ingekomen post / mail
Geen post of mail binnen gekomen
5. Uit de GMR / PGMR
Menko heeft de vergadering van de GMR bijgewoond, hier zijn
voornamelijk de begroting, mobiliteit, functieomschrijvingen en de MR
cursussen voor 2019 besproken.
6. Ouderavond
Op dinsdagavond 29 januari staat de kanjertraining gepland voor ouders.
Namens de OR ( activiteitencommissie) zullen Jeroen Volmer ( voorzitter
stampioendreef) en Mariska van Toledo ( voorzitster Groeneweg) een
PowerPoint presentatie geven en namens de MR zal Henriëtte ( voorzitster
MR) dit doen. Elly Berghout zal de avond openen en sluiten.
7. Uit de school
Miranda en Elly lichten de volgende punten toe:
 Oudertevredenheid / leerling tevredenheid: het
oudertevredenheidsonderzoek is niet door voldoende ouders
ingevuld, de score is wel prima en zijn ouders tevreden, wel wordt er
uitgesproken dat het nog steeds wenselijk zou zijn om een ander
soort oudertevredenheidsonderzoek te introduceren. Het is nu een
heel beknopt onderzoek met een beperkt aantal onderwerpen en
vragen, een gemis dat er nergens een opmerking geplaatst kan
worden of verdere toelichting gegeven kan worden door de ouders.
Spectrum breed is dat nog niet aan de orde, Elly neemt het mee
naar de directie van het Spectrum.
Het medewerkers onderzoek wordt nog besproken met de
leerkrachten.









Uit het leerling tevredenheid onderzoek blijkt dat de leerlingen zich
veilig voelen op school.
PPO Delflanden: De school legt verantwoording af over de
ontvangen gelden vanuit PPO Delflanden en geeft toelichting over
de ingezette gelden; de inzet van de interne begeleider is een zeer
belangrijk onderdeel, restkosten voor de interne begeleider worden
betaald vanuit Lumpsum ( gelden die school krijgt vanuit de
overheid). Ook de ondersteuning aan individuele leerlingen valt hier
onder. De basiskwaliteit, planmatig werken en de
ondersteuningsstructuur van de school zijn door de inspectie als
voldoende beoordeeld.
Begroting 2019 / 2020: de begroting zoals aangeleverd door Elly
wordt doorgesproken en is door de MR geaccepteerd. Het
leerlingenaantal daalt Spectrum breed; zowel op bestuursniveau als
op directie niveau heeft dit de aandacht. Een goede
marketingstrategie en onderwijskwaliteit moeten de scholen van het
Spectrum op de kaart blijven zetten. Zo wordt COBI
geïntroduceerd, COBI staat voor creatief, onderzoekend,
burgerschap en ICT. De klimopklas staat wel ter discussie. De
Prismaklas en Blink moeten verdieping geven voor excellente
leerlingen. Door Annet en Menko wordt aangegeven dat het
wenselijk is om Blink verder uit te breiden en hier vooral transparant
in te blijven / zijn en goede leerlingen b.v. bij elkaar te zetten. Elly
geeft aan dat het creëren van de derde kleuterklas op de
Groeneweg een goede keuze is geweest, vooral de aanmelding van
4 jarigen was in 2018 erg goed. CBS de Acker verwacht voor het
huidige schooljaar ( 2019) 40 nieuwe aanmeldingen, hierdoor is er
in 2019 nog sprake van groei, dit zal in 2020 waarschijnlijk niet het
geval zijn. Het schooljaar 2019 / 2020 kunnen er wederom 15
groepen gemaakt worden.
Werkdrukverlichting: Het huidige personeelsbestand kan
gehandhaafd worden, de extra leerkrachten die aangetrokken zijn
om de werkdrukverlaging te kunnen invullen, krijgen een
permanente plek in het team omdat de gelden zullen worden
gecontinueerd.
Investeringen: Elly licht de investeringen toe. Er is geïnvesteerd in
speel materiaal voor de groepen 1 en 2. Er is geïnvesteerd in
laptops, laptopkasten, nieuwe zaakvakken Blink, muziekmethode,
Leeruniek ( leerling-volg-zorgpakket), Social Schools, Muiswerk
(leerling oefen software) , Languagenut (tweede taal excellente
leerlingen). Voor het nieuwe jaar is er een groter bedrag begroot
voor ICT kosten. De aanschaf van nieuwe (digitale) rekenmethodes
wordt vooruit geschoven, er is nog geen goede methode gevonden
die aansluit bij de wensen, de uitgeverijen zijn nog volop met de
ontwikkeling hiervan bezig. Snappet en Rekenrijk voldoen nog
prima. Ook de technische leesmethode, Estafette, wordt een jaar
later vervangen dan de afschrijftermijn. Ook deze methode voldoet
nog prima. De methodes worden normaal gesproken 1 x per 7 jaar
vervangen. In de begroting is ook een bedrag opgenomen voor de
aanschaf van een nieuw speeltoestel aan de Groeneweg. Er is een







commissie opgezet die meedenkt met de ontwikkeling van het plein
en de patio’s aan de Groeneweg en de schelpenstrook aan de
Stampioendreef. Het plein aan de Stampioendreef is in eigendom
van de gemeente, ook dit wordt opgezet om met de gemeente en de
twee buurscholen een plan op te zetten.
Toelichting: de ontwikkelingen op ICT gebied en het geïntegreerd
onderwijs geeft een enorme impuls aan de ontwikkeling van de
school, dit vraagt wel inzet en ontwikkeling bij de leerkrachten en de
kinderen. Komend jaar zal gebruikt worden om deze ontwikkeling
voort te zetten en te implementeren. Dit is mede een reden dat een
nieuwe technische leesmethode en rekenmethode een jaar
verschoven zijn.
Indeling groepen: De directie is bezig met de indeling van de
groepen voor volgend jaar. Op de volgende vergadering zal dit weer
aan de orde komen.
Staking 15 maart: het is zeer waarschijnlijk dat ook het Spectrum
deelt neemt aan de landelijke staking op 15 maart. Dit zal tijdig
gecommuniceerd worden.
Juf Elsemiek zal met zwangerschapsverlof gaan, zij wordt
vervangen door Mienke en Roxanne. Roxanne zal vanaf 3 juni
fulltime voor de groep staan.

8. WVTTK
Geen mededelingen

9. Rondvraag
Geen vragen
Henriëtte sluit de vergadering.
De volgende MR vergadering staat gepland op 13 maart 2019

