Acties en besluiten n.a.v. MR-vergadering van 4 september 2014.
Aanwezig:

Teamleden: Yvonne, Souad, Anne, Mischa, Jane
Ouders: Rita, Betty, Bouke, Remmelt, Lot

Gasten:

Valeri Ligterink

Afwezig:

Geen

Agenda
1. MR
Er zijn drie nieuwe MR-leden te verwelkomen, te weten Betty van Cleef en Rita Cramer vanuit de
ouders en Jane van Tillo vanuit de leraren.
Jaap en Tigran zijn afgetreden als lid van de MR.
Mischa neemt de voorzittersrol op zich.

2. Vijf gelijke dagen model (continurooster)
Op 17 augustus is over het continurooster gesproken in de lerarenvergadering. Hieruit kwam een
gemengd beeld, ongeveer de helft was voor en de helft was tegen. Een bijkomende zaak is dat de
CAO-onderhandelingen nu gaande zijn, de pauze is nu in de CAO als volgt gedefinieerd:
als op een dag meer dan 5,5 uur wordt gewerkt, bestaat er recht op een pauze van een half uur
tussen 11.00 uur en 14.00 uur. Indien de PMR daarmee instemt kan de pauze worden opgesplitst in 2
* 15 minuten.
STAIJ zal bij de scholen met een zogeheten volcontinurooster nagaan of er nog aanvullende
maatregelen nodig zijn.
Er wordt besloten eerst de CAO-onderhandeling af te wachten en op basis daarvan verder te
bespreken of een ouderraadpleging nodig is over dit onderwerp. Indien de leden van de vakbonden
en PO-raad in meerderheid instemmen met het onderhandelaarsakkoord, is het akkoord definitief.

Duidelijkheid verwachten we eind september. Dit onderwerp komt aan de orde in de
bestuursvergadering van STAIJ op 9 oktober,

3. Enquête Broodje Pinksterbloem
In de vorige MR is besloten dat er behoefte is om de waardering van ouders/kinderen over de
overblijf te peilen. Besloten wordt echter om deze peiling te doen nadat de algemene
tevredenheidenquête onder kinderen, ouders en leraren is geweest. Dan kunnen we evt. nog vragen
extra bedenken dan wel vragen aanscherpen. Vanuit de MR zullen Lot en Remmelt aan de werkgroep
hiervan gaan deelnemen. Mischa zal de voorzitter van het stichtingsbestuur Broodje Pinksterbloem
informeren over de gang van zaken en vragen wie er vanuit BP deelneemt aan de werkgroep.

4. Verkeersveiligheid
De acties van vorig jaar van ouders en MR hebben waarschijnlijk resultaat gehad. De dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) gaat half september een enquête uitvoeren onder de ouders
van De Pinksterbloem over de verkeerssituatie rond de school.

5. Stelselonderzoek door de Inspectie
Valeri geeft toelichting op de resultaten van het stelselonderzoek door de Inspectie en de
actiepunten die daaruit voortvloeien. Afgesproken wordt dat iedereen de samenvatting van Valeri
reviewt en de suggesties aan haar doorgeeft. Valeri zorgt voor een kort stukje in de nieuwsbrief met
een verwijzing naar deze samenvatting, die op de website zal worden geplaatst.

6. Agendapunten voor de komende tijd
• Hoogbegaafdenplan komt binnenkort op de agenda van de MR
• Jaarplan voor de komende 5 jaar moet dit seizoen worden gemaakt, de enquetes aan de
kinderen, ouders en docenten wordt als input gebruikt om accenten aan te brengen in het
plan.
• Betty bereidt voor de volgende keer het agendapunt ‘luizenbeleid’ voor met suggesties hoe
we dit verder kunnen verbeteren.

7. Overig
• Het traktatiebeleid wordt nogmaals onder de aandacht gebracht van de ouders met een
verwijzing naar eerdere berichten hierover (link naar het lijstje met aanbevolen tractaties).
• Het beleid t.a.v. het Sinterklaasfeest wordt gehandhaafd, zoals dat al eerder is geformuleerd
richting de ouders, tenzij vanuit het STAIJ-bestuur hier andere richtlijnen voor komen.

