Acties en besluiten n.a.v. MR-vergadering van 12 maart 2015.
Aanwezig:

Teamleden: Anne, Souad, Jane, Yvonne
Ouders: Rita, Lot, Remmelt, Betty en Bauke

Gasten:

Valeri Ligterink, Fedor de Groot

Afwezig:

Bouke, Betty, Anne, Souad

Agenda
1. Bespreken vakantieregeling en de begroting
De begroting wordt toegelicht n.a.v. diverse vragen. Zo zijn de drukwerkuitgaven hoger door de
ingevoerde portfolio’s.
De vakantiedata zijn meer een mededeling, wel wordt bekeken – o.a. naar aanleiding van diverse
verzoeken van ouders - of de studiedagen eraan geplakt kunnen worden voor korte vakanties zoals
de voorjaarsvakantie van 2016.

2. Bespreken visie en missie
De visie en missie wordt in grote lijnen goedgekeurd. Het mag hier en daar iets specifieker, zodat het
onderscheidend vermogen duidelijker wordt. Daarnaast mag nog iets duidelijker wat e.e.a. voor het
kind betekent. Ook wat betreft de vooruitstrevende aanpak van en aandacht voor hoogbegaafde
leerlingen binnen De Pinksterbloem mag meer aandacht krijgen. Wat er precies wordt aangepast is
door de betrokkenen aangetekend.

3.

Uitslag diverse enquêtes

De uitslagen van de oudertevredenheidspeiling, leerlingtevredenheidspeiling en de
personeelstevredenheidspeiling zijn binnen en worden besproken. Over het algemeen wordt er beter
gescoord dan voorgaande jaren en vaak ook t.o.v. de referentiegroep. Erg positief dus! Een paar
dingen vallen op:

- Er heerst – mede door invoering van het coachingsprogramma leerKRACHT – een grote
tevredenheid in het team.
- De veiligheid op weg naar school blijft een pijnpunt. De uitslag van de verkeersenquête is nog niet
binnen. Wel wordt er in overleg met de gemeente gekeken naar de fietsers. De enorme hoeveelheid
fietsers maakt het afslaan bij school – zeker voor kinderen - niet alleen heel lastig ook wachten ze
vaak niet bij het zebrapad in de oosterparkstaat: hier rijden ze rakelings voor- of achter je langs en
helaas gaat het soms ook mis.
- De overblijf. 27% van de ouders geeft aan hier ontevreden over te zijn. Ik weet niet meer precies
wat er besloten is: komt er nu een aparte Broodje Pinksterbloem enquête?
Valeri heeft als actiepunt om een aanvullende enquete vanuit Broodje Pinksterbloem te bespreken
met het stichtingsbestuur van BP.
- Leerlingen geven aan vermoeider in de klas te zitten. Dit wordt door ongeveer de helft van de
teamleden beaamd. Het kan te maken hebben met het groeiend gebruik van de smartphone maar
ook de drukke kinderagenda (met BSO en met meerdere clubjes met week) en slaapfeestjes kunnen
hier invloed op hebben. Het idee ontstaat om dit tot onderwerp te maken voor de volgende
Ouderavond. Wie pakt dit op?
- Er is wederom kritiek op de schoonmaak en dan met name het toilet/doucheruimte bij de grote
gymzaal. Dit is in verband met verplichte Europese aanbestedingen niet makkelijk op te lossen, een
nieuw schoonmaakbedrijf zoeken is hierdoor een lange procedure. De leerlingen het netjes laten
houden werkt maar deels omdat de gymzaal door de gemeente (eigenaar van het gebouw) ook aan
externe gebruikers wordt verhuurd. Volgens mij gaat de Pinksterbloem na de contractperiode over
naar een ander schoonmaakbedrijf. De verwachting is dat dit verbeteringen oplevert.

4. Luizenupdate
De familie luis is nog steeds een probleem, maar het lijkt beter te gaan dan vorig jaar. Vooral in de
onderbouw is er meer informatie en er zijn veel ouders actief met pluizen. Ook wordt dit
consequenter aangepakt (na elke schoolvakantie). Toch is er nog het streven om nog dit jaar zowel
voor de klassenouders als alle nieuwe ouders op school een voorlichtingsbrief te maken en uit te
delen. Voorkomen is beter dan genezen, hier is en wordt hard aan gewerkt (actie Betty & Rita). Meer
voorlichting (misschien ook een keer interessant voor een ouderavond??) leidt tot minder luizen.

5. MR, rol van de ouders, zichtbaarheid MR
Hebben we het hier eigenlijk nog over gehad? Had zelf het gevoel, en Betty ook, dat we nu “vol”
meededen en daar ook de kans voor kregen.
Er komen kleine posters in de hal met daarop de ouders uit de MR. Ook willen de MR-ouders
onderzoeken of er via de klassenouders contact met alle ouders kan worden gezocht. Zo hopen we

de kloof tussen ouders en de MR te verkleinen en vragen die er binnen komen uit te leggen cq. op te
lossen. Actie Lot/Rita

6. Beleid bij ziekte van de leerkracht
Vervanging van een zieke docent blijkt moeilijker dan gedacht. Financieel is de extra kracht, die er
vroeger was, wegbezuinigd en een ander probleem is dat als je iemand 3 x laat invallen je diegene
een vaste aanstelling moet bieden (ongeacht of hij/zij dit wil). Kortom… het opdelen – wat vooral in
de onderbouw soms door leerlingen (en hun ouders) als vervelend wordt ervaren - is soms de enige
oplossing. Misschien een idee om dit ook te communiceren naar de ouders? Dat de school er alles
aan doet maar dat opdelen soms echt de enige oplossing is? Begrip bij ouders kan weer leiden tot
betere begeleiding naar hun kind in deze situaties.
Ik zie het bij dit punt, maar ook algemeen: Volgens mij moeten we niet teveel vraagtekens laten
(be)staan, dat komt erg weifelend over. Dus of we communiceren naar de ouders of niet. Dus ook
aan ons zelf tijdens de vergadering om er een actie of besluit van te maken. “Lijkt een goed idee” zal
snel een stille dood sterven is mijn ervaring.

7. Rondvraag
Wat verder nog werd besproken:
- De ouderavond. De opkomst was helaas niet zo groot. Er is nog wel een reminder uitgegaan maar
niet alle ouders hebben deze ontvangen (toch weer het emailsysteem checken?). De volgende keer
kan een reminder via de klassenouders en/of leuke flyers uitdelen wellicht helpen. Ook dachten
sommige ouders het programma al te kennen omdat 1 gastspreker nogmaals kwam en 1 instelling
ook weer een presentatie gaf. Onterecht en jammer!
- Ouderparticipatie. Er wordt veel gevraagd aan de ouders en veel ouders zijn ook erg actief op
school. Maar een groot deel nauwelijks tot nooit. Zo zou het bij de luizencontrole erg helpen als alle
ouders daar eens deel zouden nemen: het kost weinig tijd en is erg leerzaam.
- De aankomende Digiweek. Aan het begin van volgend schooljaar wordt er een digiweek
georganiseerd ook ouders kunnen hieraan meewerken.
- De nieuwe cao wordt woensdag 8 april bij Aldoende besproken: alle MR leden zijn hiervoor
uitgenodigd vanaf 14:45
Mis ik hier nog iets? Vergaderen en notuleren tegelijk leidt nog wel eens tot “gaten” in de
aantekeningen. Graag aanvullen.

