Notulen MR vergadering
Datum: 20-03-2018
Aanwezig:
Afwezig:

Marloes Vreuls, Etienne Venhorst, Edith Beckers, Petra WijnhoudPanis, Cécile Alewijnse
-

Voorzitter:
Notulant:
Tijdstip:
Locatie:

Marloes Vreuls
Cécile Alewijnse
19.00 uur - 20.30 uur
Teamkamer

Aanwezig:
1.

Opening
Marloes opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Aanvullende agenda punten
Werkdrukverlichting (zie punt staking).

3.

Punten voor MR geleding
 Laptops en WIFI netwerk
Er zijn 30 nieuwe laptops aangeschaft (de oudervereniging heeft dit mede
mogelijk gemaakt met hun bijdrage). Vier laptops zijn naar de leerkrachten
gegaan, de overige laptops zijn verdeeld over de klassen. Het zijn
kinderlaptops, mét touchscreen en draadloze verbinding. Het WIFI netwerk
is tevens verbeterd, hetgeen erg prettig is bij bijv. de lessen IPC
(opzoekvaardigheden op internet, verwerking etc.).
 Staking 13 april
Het bericht van deze staking is afgelopen vrijdag onder de ouders
verspreid. Bij de 1e stakingsronde heeft Etienne een aantal vragen
hierover gekregen van ouders. Bij de 2e ronde is er wat ‘gemopper’
gehoord op het schoolplein onder ouders, die wederom opvang moeten
regelen voor hun kinderen.
Het beroep van leerkracht moet echter veel aantrekkelijker worden. Er is
een groot probleem ontstaan op het gebied van vervanging. Op de
Maasköpkes valt het momenteel nog mee, dankzij de mogelijke inzet van
Marloes. Op andere scholen zitten ze regelmatig ‘met de handen in het
haar’ als het gaat om vervangers vinden. Om het beroep aantrekkelijker te
maken (én voor het huidige ‘leerkrachtenbestand’) is het belangrijk dat er
werkdrukverlichtende maatregelen komen. Vanuit de overheid is beloofd
dat hiervoor 150 euro per kind beschikbaar komt. Hoe dit geld gaat worden
ingezet, zal moeten worden verantwoord worden richting het CVB.

Schoolstraat 15, 6223 BD Maastricht
Administratie 043 3632281
Administratie@bsmaaskopkes.nl, www.bsmaaskopkes.nl
Brinnummer: 06OJ
Directeur: Dhr. E. Venhorst











Hierover zal met het team nog gebrainstormd worden. Vanuit Mosa Lira is
reeds in een eerder stadium gevraagd aan de directeuren om na te
denken over wat zij nodig hebben aan geld om hun organisatie goed te
laten draaien (vanuit de schoolvisie). Dit in tegenstelling tot de oude
manier van werken/denken; ‘dit is de pot met geld die je hebt’.
Wat is er nodig aan geld om de school goed te laten draaien; een
basisbedrag, extra geld (bijv. voor extra laptops/ICT), innovatie (aanschaf
van bijv. Levelwerk 2.0, kosten opleiding dyscalculie), huisvesting (nieuw
meubilair), wet op privacy (afsluitbare kasten), extra ondersteuning /
mankracht.
Petra vraagt of er richting de Stichting ook innovatie plaats gaat vinden. Er
is sprake van een dienstencentrum (met logopedisten, ergotherapeuten en
ambulant begeleiders). De diensten zijn tot nu nog vooral gericht op het
individuele kind. Maar de vraag is of deze diensten meer schoolbreed zou
kunnen worden ingezet.
Vignet Gezonde Voeding & Relaties en Seksualiteit
Het vignet ‘Relaties en Seksualiteit’ is nog niet ‘behaald’. Hierin moeten
nog wat stappen worden gemaakt. Volgend jaar is hier ook subsidie voor
en zal het structureel in de jaarplanner worden opgenomen. Er zijn 6
vignetten. Het vignet ‘Welbevinden’ staat ook het wensenlijstje.
Continurooster
Vanuit het team liggen er nog te veel twijfels en lijkt het moment nog niet
rijp om naar een continurooster over te stappen. Het onderliggend
probleem (te weinig mankracht/vrijwilligers bij de tussenschoolse opvang;
’t overblijven) is nog wel aanwezig, maar voorlopig te doen.
Personele mededelingen
Juf Henriëtte heeft besloten om te gaan stoppen met haar
werkzaamheden als invalkracht op de Maasköpkes op de donderdagen en
vrijdagen. Ze gaat haar werkzaamheden beperken tot de
Montessorischool (daar is ze intern begeleidster). De combinatie was haar
toch wat erg veel. Er wordt naarstig gezocht naar een vervangster voor
haar.
Gesprek SamenSpelen
Met het vertrek van Mariëlle, zal er het nodige veranderen voor de peuters.
Er komen een 3 tal leidsters, met 1 vast gezicht op een vaste dag. Een 2e
persoon erbij, maar dan wel ‘verspringend’. Dit lijkt ons niet ideaal, maar
zou vanuit wetgeving en financieel oogpunt de beste oplossing zijn
volgens SamenSpelen. Het is een commercieel bedrijf.
De overdracht tussen de peuters en de kleuters (Marischa) verloopt reeds
voorspoedig. Petra vraagt hoe SamenSpelen de samenwerking ziet met
school? Bijv. wél op vrijdag open zijn om deel te kunnen nemen aan
carnaval. Marloes geeft hierover aan, dat het belangrijk is om de
samenwerking op te blijven zoeken en dat de bereidheid er is.
Tussenopbrengsten
De leeropbrengsten zien er goed uit voor de school. De diepte-analyses
moeten wél nog worden gemaakt om concreet te maken of er iets in de
groep moet gebeuren, of er iets moet worden aangepast.
Groepsbesprekingen zullen tevens nog plaatsvinden. We hebben samen
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4.

5.

de ‘Dwarsdoorsnede’ van medio 2017-2018 bekeken t.a.v. de citotoetsscores van alle kinderen/groepen.
IPC
Kirsten en Marloes zijn naar een bijeenkomst geweest rondom IPC & ‘Mijn
rapportfolio’. Hun bevindingen zullen ze morgen toelichten aan het team
tijdens de studiedag. De studiedag staat in het teken o.a. van IPC; visie,
focusdoelen en vaardigheden.
Mededeling directie
Etienne heeft een aanbod gekregen om bij het bestuurskantoor van Mosa
Lira te gaan werken (onderwijsinhoudelijke zaken & kwaliteitszorg). Hij
heeft dit aanbod aangenomen. Nu er een vast team is gekomen, de
inspectie een goede beoordeling heeft gegeven en Marloes is ‘ingewerkt’
kan hij de Maasköpkes met een gerust hart verlaten. Dit zal gebeuren aan
het einde van dit schooljaar. Marloes zal de locatieleiding dan op zich
gaan nemen en IB taken. Juf Anouk (vanuit de Geluksvogel, Limmel)
wordt onze clusterdirecteur. Zij wordt uitgenodigd om kennis te maken met
het team. Richting de ouders wordt niet té lang gewacht met communicatie
rondom Etienne’s vertrek. Een aantal mensen, bijv. vanuit de
oudervereniging, worden persoonlijk ingelicht vooraf aan deze
communicatie (Sonya, Chantal, Ellen). Een aantal ouders, die vanuit
Limmel naar onze school zijn gekomen, worden persoonlijk ingelicht door
Marloes.
Begroting/ formatie schooljaar 2018-2019
Hierover meer informatie tijdens de volgende MR vergadering. Positief is
om te vermelden dat het leerlingenaantal blijft oplopen. Leerlingen blijven
binnenstromen. Wellicht wordt de 100 behaald! Afgelopen oktober telde de
school 95 leerlingen.
Tevens positief nieuws: de ‘kleine scholentoeslag’ blijft gehandhaafd.

Rondvraag
Hoe was de bijeenkomst over social media vraagt Cécile. Deze is niet doorgegaan
helaas, vanwege te weinig aanmeldingen.
Sluiting 20.30 uur
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