Acties en besluiten n.a.v. MR-vergadering van 7 oktober 2014.
Aanwezig:

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

Gasten:

Valeri Ligterink

Afwezig:

Yvonne

Agenda
1. Jaarverslag
Valeri heeft het jaarverslag en de kwaliteitsmonitor gemaakt en rondgestuurd. Er was te weinig tijd
voor iedereen om het jaarverslag te lezen. Afgesproken wordt dat binnen 2 weken het commentaar
bij Valeri ingeleverd wordt. Valeri zal dit verslag vast naar STAIJ opsturen.

2. Continurooster
Valeri geeft aan dat de CAO-overeenkomst (zie notulen vorige keer) een continurooster een stuk
lastiger maakt. Elke leerkracht heeft recht op een half uur pauze voor 2 uur, in de nieuwe CAO.
Hierdoor behouden we het probleem dat de klas een half uur (of twee keer een kwartier)
opgevangen moet worden door een ander. Dit levert meer problemen op dan de huidige situatie in
stand houden. Dit betekent dat de overblijf niet op korte termijn ter discussie staat. Dit zal door
Valeri z.s.m. met het stichtingsbestuur van Broodje Pinksterbloem opgenomen worden. Zeker omdat
het daardoor nog belangrijker wordt om de overblijf verder te professionaliseren en tevens ook de
‘kwetsbare constructie’ met veel vrijwillige uren te evalueren.
Tevens zal Valeri het feit, dat het continurooster van de baan is, in de nieuwsbrief van november
opnemen en communiceren naar de ouders.

3. Enquête t.a.v. de overblijf
De algemene enquête wordt na de herfstvakantie gehouden. Daarna wordt in samenwerking met
Stichting Broodje Pinksterbloem de enquête voor de overblijf vormgegeven.
GMR
Belangrijkste mededeling van Anne uit de GMR betreft het besluit dat de STAIJ-scholen meedoen
met het plaatsingsbeleid. Dit betekent dat we afstappen van de situatie waarin ouders hun kinderen
nu nog vaak op meerdere scholen inschrijven om meer zekerheid van plaatsing te krijgen. Er komt nu
één registratie waarin ouders hun voorkeur voor 6 scholen duidelijk kunnen maken. In principe wordt
het kind dan altijd op één van deze scholen geplaatst. Bijna alle besturen in Amsterdam
committeren zich aan het nieuwe plaatsingsbeleid.

4. Entreetoets
Valeri brengt in dat de school graag de entreetoets vervangt door de LVS (leerling volgsysteem)
toetsen van eind groep 7. Deze toetsen nemen we al af vanaf groep 2. Doordat de CITO eindtoets nu
pas in mei wordt afgenomen kijkt het voortgezet onderwijs naar de LVS gegevens. Wij willen graag
een doorlopende lijn laten zien. De entreetoets is op dit moment verstorend voor de werkwijze van
de school. Het kost veel tijd, laat vaak een grillig beeld zien en wordt tevens in meerdere mate
gebruikt c.q. misbruikt door middelbare scholen om leerlingen te selecteren. In plaats van de
entreetoets wordt gebruik gemaakt van de E7-toets uitgebreid met de toets van de
studievaardigheden. E7 staat voor Einde Groep 7. Het grote voordeel is dat het Leerling Volgsysteem
daardoor ook beter functioneert omdat de ontwikkelingslijn beter gevolgd kan worden. Tevens kan
de school de (LVS) E7 toetsen analyseren en gericht met de kinderen aan de slag. De entreetoets kan
niet worden geanalyseerd.
De MR besluit om dit voorstel te bekrachtigen.

5. Rondvraag
•
•
•

Betty bereidt voor de volgende keer het luizenbeleid voor.
Voor de selectiecommissie voor de Adjunct Directeursfunctie zal Beike in de commissie gaan
zitten namens de leraren en Lot namens de ouders.
Issues, zoals een kapot digiboard e.d. lopen via de reguliere route en zijn geen zaken voor
een OR of MR.

