NOTULEN
Medezeggenschapsraad (MR)
Donderdag 8 maart 2018
19.30 start oudergeleding
19.45 start lerarengeleding
20.00 start vergadering
Genodigden:
Leerkrachten: Mariska Oostendorp, Femke van Ewijk, Yvonne Kievit (afwezig)
Oudergeleding: Michel de Wit (voorzitter), Iris Meijerink, Cindy Hogenbijl (voorafgaand aan de
vergadering gekozen als nieuw MR lid), Ton van Dijk (afwezig)
Directie: Anke van Riel
Notulist: Iris Meijerink
1. Opening
Yvonne en Ton afwezig. Cindy Hogenbijl is vanavond, na het tellen van de stemmen, gekozen als
nieuw MR lid. Zij start officieel komend schooljaar. Iris Meijerink zal aan het einde van het schooljaar
de MR verlaten.
2. Notulen vorige vergadering MR Bavo
Geen bijzonderheden
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
GMR notulen. De structuur staat. We zijn benieuwd naar toekomstige inhoudelijke onderwerpen.
4. Rondje klassen
Maroeska heeft haar ontslag per 1 maart ingediend. Paul blijft tot aan de zomervakantie in groep 8.
Ouders uit groepen 7 en 8 worden morgen op de hoogte gesteld. Binnenkort wordt gestart met de
sollicitatieprocedure voor het nieuwe schooljaar.
Mariska gaat per 19 maart met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door Laura Jacobs. Ouders
zijn hierover geïnformeerd. Laura woont in Harmelen en heeft haar eindstage gelopen op de
Notenbalk.
Anita is haar werkzaamheden weer aan het opbouwen.
Dinsdag 27 maart is er een audit binnen Kalisto. De auditteams bestaan uit verschillende
directieleden van de Kalisto scholen. De auditcommissie komt kijken hoe het actief leren in de
praktijk vorm krijgt. Dit doen zij door het bezoeken van klassen en het voeren van gesprekken.
Michel en Iris zijn namens de oudergeleding van de MR aanwezig. Anke zal daarnaast 2 ouders uit
ouder-directieoverleg en 2 ouders op het plein benaderen.
Ouders met kinderen in de huidige, grote groep 2 hebben inmiddels een mail van de directie
ontvangen. Hierop zijn geen reacties binnen gekomen. In mei volgt een informatieavond. Binnen het

team wordt momenteel gesproken over hoe deze overgang (ongeacht het aantal kinderen) soepel te
laten verlopen en praktisch vorm te geven.
Vrijdag voor de voorjaarsvakantie heeft het team een studiedag over proeftraject IPC (thematisch
werken) gehad. Doel is nog meer tegemoet komen aan verschillende onderwijsbehoeften. Tijdens de
kijkavond voor de meivakantie zullen ouders hier dingen van zien in de school.
Er is een start gemaakt met het plein. Zoals het er nu naar uitziet zal dit rond de meivakantie klaar
zijn. Ook het amfitheater wordt hierin meegenomen.
5. Nieuw MR lid - oudergeleding
Cindy Hogenbijl (zie hierboven)
6. Staking
N.a.v. de stakingsdag op 14 maart a.s. is gesproken over de consequenties t.a.v. de lesuren en de
vraag of de St. Bavo deze uren wel/ niet gaat inhalen. Na 3 stakingsdagen gaat het dan om de
volgende uren;
Groep 5 komt 2 lesdagen te kort (11 uur)
Groep 6 komt 3 lesdagen te kort (17 uur)
Groep 7 komt 2 lesdagen te kort (11 uur)
Leerplicht stelt geen voorwaarden en consequenties. Uren inhalen ten koste van de studiedagen van
het team is volgens team en oudergeleding van de MR geen optie. Het is een weloverwogen keuze
om genoemde uren niet in te laten halen.
Een van de positieve uitkomsten van de staking is dat per school structureel middelen vrij komen
voor verlaging van de werkdruk in het primair onderwijs. Het team onderzoekt de komende periode
hoe deze middelen het beste aangewend kunnen worden.
7. Ontwikkelplan bespreken
Input lkr / Ontwikkeling lkr
Geen aanvullingen t.o.v. vorige vergadering
Social Media
Rond de Kerst wordt de app ‘Socials schools’ geïmplementeerd. Deze app vervangt Klasbord,
Facebook, Bavoberichten, nieuwsberichten etc. Ook is bijvoorbeeld intekenen op ouderavonden via
deze app mogelijk.
8. Vakantierooster
Openstaande vragen als reactie op concept rooster 2018-2019 zijn besproken.
9. Ouderbetrokkenheid
Korte brainstorm over op welke wijze ouderbetrokkenheid gestimuleerd kan worden.

10. Rondvraag
Anke: volgende keer op agenda: Agile scrum en werkdruk
11. Actielijst
14 juni W&T (uit ontwikkelplan)
Volgende MR vergadering:
Maandag 14 mei 2018

