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Datum 3e vergadering :

20 januari 2020

Status notulen

:

definitief

Aanwezig

:

Ingrid In de Braak (voorzitster)
Elsbeth van Wunnik
Birgit Zwart
Ludo Widdershoven
Alger van Maaren
Rim Stroeks (notulen)
Desiree Huntjens (directie)

Afwezig
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:

-

Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter.
Directeur wordt welkom geheten.

Het merendeel van deze vergadering zal in het teken staan van terugkoppeling en toelichting op een
verscheidenheid van thema’s door directie.
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Vaststellen notulen
De notulen van de vorige vergadering op 25 november worden vastgesteld met de opmerking
van Dhr van Maaren dat, in tegenstelling tot wat in de notulen staat vermeld, namelijk dat er
geen vragen voor de rondvraag waren, deze er wel waren maar er wegens tijdgebrek niet aan
toegekomen is.
Mededelingen
In overleg met de inspectie zal er een nieuwe datum voor de audit van het Veiligheidsplan
worden gepland waarbij naast de directie Dhr R. Stroeks vanuit de MR oudergeleding aanwezig
zal zijn. Deze audit zal naar verwachting in februari plaatsvinden.
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Poort Cellebroedersstraat
Dhr. van Maaren werd door een ouder getipt over het recent gewijzigde beleid aangaande het,
tijdens lesuren, niet op slot zijn van de poort aan de Cellebroedersstraat ivm brandveiligheid.
Dit zou volgens beiden de onwenselijke situatie kunnen opleveren waarbij personen zich
toegang kunnen verschaffen tot de aangrenzende speelplaats en/of het schoolgebouw. De
Gemeente, als vergunningverlenende instantie voor de gebruiksvergunning van het gebouw,
heeft vastgesteld dat de vluchtroute bij calamiteiten aan de achterkant van het gebouw ligt. Dat

Medezeggenschapsraad
kindcentrum Aloysius 2019 - 2020

betekent dat in geval van calamiteiten (zoals brand) alle gebruikers van het pand dit via de
speelplaats aan de Cellebroedersstraat moeten kunnen verlaten. Daarbij is de uitstroom naar
beide zijden van de verkeersluwe Cellebroedersstraat een belangrijke overweging ten opzichte
van de nauwe uitgang aan de zeer verkeersintensieve Brusselsestraat. Desiree geeft aan dat
de toegangsdeuren aan de achterzijde van het gebouw tijdens lesuren standaard gesloten zijn
waardoor het dus onmogelijk is om zich vanaf deze zijde toegang tot het gebouw te kunnen
verschaffen. Zij realiseert zich dat het een onwenselijke situatie is dat eenieder zich tijdens
lesuren toegang kan verschaffen tot de aangrenzende speelplaats en geeft aan dat bij de
geplande renovatie van 2021 hier een oplossing voor gezocht zal worden. Daarop geeft Rim
aan dat het toch geen onoverkomelijke investering kan zijn om nu reeds een paniekslot te laten
plaatsen waardoor de poort wel van binnenuit geopend worden maar niet van buitenaf. Desiree
zal hiervoor een offerte laten aanvragen bij Bartels Hekwerken waarover de MR reeds
geinformeerd is nog voordat deze notulen zijn opgemaakt.
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Evaluatie lopend schoolplan
Er heeft een halfjaarlijkse evaluatie door het team plaatsgevonden van het lopende
schoolplan. Deze evaluatie heeft zich toegespitst op de volgende 4 thema’s:
• veilig leren lezen (groep 3)
• schatkist (groepen 1 en 2)
• aardrijkskunde (groep 5-8)
• HGW 2.0 (handelingsgericht werken, dat je als leerkracht aansluit bij het niveau van
het individuele kind)
Bij alle thema’s werden + en – punten en een aantal acties richting de toekomst benoemd.
Onderstaand is getracht een overzicht te geven van de evaluatie per thema:
Veilig leren lezen
+ gebruik van de leerkrachtassistent
+ aanbod lesmateriaal
+ leerling software in klas
+ toetsing
+ gebruik planbord
+ speelleesset
+ letterdozen
‘- leerling software thuis
‘- ouderbetrokkenheid, lezen mail
‘- intensiveren vvl software
‘- uitbouwen functies leerkrachtassistent
Toekomst: extra infobijeenkomst ouders en promoten thuislezen
Schatkist
+ alles omvattend
+ duidelijke handleiding
+ frisse nieuwe thema’s
‘- te veel aanbod
‘- je moet keuzen maken
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‘- afdrukken in kleur noodzakelijk
‘- veel materialen verzamelen
Toekomst: scoolpads, groepsplannen, rekenwand mobiel maken op korte
termijn, schatkist activiteiten gym plannen op vaste dag, gezamenlijk 1 jaar
vooruit plannen
Aardrijkskunde
+ meer info, minder blabla
+ zelf onderzoeken
+ planningen maken
+ eigen mening vaker geven
+ actueler
+ werkopdrachten (Bloom)
+ extra uitdaging mogelijk
+ beoordeling is eerlijk en staat vast
‘- topo zwart/wit toets, oefenen in kleur
‘- topo overlap met groep 8
‘- les nam meer tijd in beslag
‘- zelf op zoek naar fimpjes
Toekomst: uitbreiding geschiedenis/natuur
HGW 2.0
+ groepsplannen overzichtelijk en compact
+ nieuwe registreren: snel, alles in 1 document
+ doelenposters: iedereen hetzelfde uiterlijk
‘- evalueren groepsplan: nog niet helemaal duidelijk
Toekomst: rekenen opnieuw bekijken en ontwerpen, registreren z.o. in alle
groepen, digitaal toetsen
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Nieuwe ouders klankbordgroep
De vorig jaar gestarte klankbordgroep waarin ouders hun ervaringen met en meningen over
de school kunnen delen wordt als nuttig en waardevol ervaren. Echter door de nodige
wisselingen is nu de situatie ontstaan dat er voor een aantal groepen geen ouder
vertegenwoordiging is. Het betreft hier de groepen 1a, 4b, 6a en 8b. Men is op zoek naar
ouders die 5 maal per jaar in een bijeenkomst worden uitgenodigd mee te denken en hun
mening te geven over zaken die de school aangaan. Er wordt een beroep gedaan op de
oudergeleding van de MR ouders van deze groepen aan te sporen zich aan te melden.
Echter, niet in alle groepen zijn er contacten of kent men ouders.
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Vooruitblik nieuwe schooljaar
Ook voor het schooljaar 2020-21 blijven 12 groepen gehandhaafd. Er is een lichte toename
door instroom van 10 nieuwe leerlingen. Het werken volgens Rijnlands model waarover de
MR tijdens de vorige vergadering grondig is ingelicht, wordt ook ingezet om na te denken hoe
de school zich nog beter kan positioneren: ‘waarin zijn wij goed, waarin onderscheiden wij ons
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en waarmee willen wij naar buiten treden en om bekend staan!’ Daarbij is speciale aandacht
voor een aantal onderwerpen die zijn uitgewerkt op posters in de docentenkamer. Het gaat
om de volgende onderwerpen:
• ICT
• financien en optimaal inzetten van personeel
• hulpmiddelen en materialen
• burgerschap
• en de zogenoemde executieve functies. Dat zijn de hogere denkprocessen die nodig
zijn om activiteiten aan te sturen en te plannen. Of, zoals directie het beschrijft,
leerlingen minder betuttelen en meer dingen zelf laten doen.
Per thema is er een voortrekkers groepje dat voorbereidingen treft en het betreffende thema
van input voorziet om met het team te bespreken en te evalueren.
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Toelichting op actie 30 en 31 januari
Doel van deze actie is net als bij de vorige acties, aandacht vragen voor de ontstane situatie
in het onderwijs (te hoge administratie- en regeldruk vs te beperkte financiele middelen). Op
donderdagmorgen 30 januari om 10 uur zal er na een korte manifestatie een mars van
onderwijsend personeel van het Stadhuis richting het Gouvernement vertrekken. Of daar iets
zal worden aangeboden aan de verantwoordelijk gedeputeerde is onbekend.
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Definitieve vakantierooster
Nog voor het opmaken van deze notulen heeft Desiree reeds het vakantierooster voor het
schooljaar 2020/21 met de MR gedeeld.
Herfstvakantie:
19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie:
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Carnavalsvakantie:
15 t/m 19 februari 2021
Pasen:
5 april 2021
Koningsdag:
27 april 2021
Meivakantie:
3 t/m 14 mei 2021 (incl. Hemelsvaart)
Pinksteren:
24 mei 2021
Zomervakantie:
26 juli t/m 3 september 2021
Extra vrije middagen: vrijdag 18 december 2020 en vrijdag 23 juli zijn alle leerlingen vanaf
12.15 uur vrij.
Studiedagen: gezamenlijke studiedag voor MosaLira waarop alle leerlingen vrij zijn, staat
gepland voor december 2020. Exacte datum is nog onbekend. Dan blijven er nog uren over
om 2 studiedagen te organiseren, ook die worden nog gepland.
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Rondvraag
Dhr. van Maaren heeft een aantal procedurele zaken die hij wilt aankaarten:
• Is het zo dat bij eventueel vroegtijdig terugtreden van hem uit de MR, de kandidaat die
qua stemmen bij de verkiezing ‘op de 2de plaats’ is geeindigd, in dit geval Dhr. R
Habets, zijn plaats zou kunnen innemen?
• Is het mogelijk om èn zitting te hebben in de oudervereniging èn tegelijkertijd zitting in
de MR? Voor de goede orde: Dhr van Maaren was voorzitter van de oudervereniging
en verkozen tot lid van de MR. Hij heeft overigens geen intentie om beide functies te
blijven vervullen, maar heeft nergens uitsluitsel hierover kunnen vinden.
• Is het niet zo dat elk MR lid zich na 3 jaar opnieuw verkiesbaar dient te stellen? Dat
zou in dit geval betekenen dat Dhr L. Widdershoven zich verkiesbaar moet stellen.
De voorzitter zal het huishoudelijk regelement en eventuele statuten oppakken met de jurist
van MosaLira en over bovenstaande vragen uitsluitsel geven.
Rim stelt vast dat de agenda-functie van schouder.com nog grotendeels leeg is. Desiree geeft
aan dat Elian dit in order gaat maken. Nog voor het opmaken van deze notulen is dit ook
daadwerkelijk gebeurt.
Verder zijn er geen rondvragen waarop de voorzitster de vergadering sluit.

Acties
Offerte en kostenraming plaatsing paniekslot poort Cellebroedersstraat
Vertegenwoordiging MR Oudergeleding audit Veiligheidsplan, nieuwe datum
Verduidelijking Huishoudelijk Regelement en statuten MR en Oudervereniging
Ouders uitnodigen voor klankbordgroep
Concrete invulling nieuwe strategie van MosaLira (voor eind schooljaar 2019-2020)
De inzet van ‘verkeersregelaars in opleiding’
Structurering ‘prik en plak’ beleid

Desiree
Rim
Ingrid
allen
Desiree
X
X

