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Maandag 17 september 2018, 20.30u, teamkamer
NB, RS, LR (later), DV, AvS, AvdV en CvG
FvdL
AvdV
MR-leden en directie
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Opening
Welkom door RS, die vervangend voorzitter is vandaag.
Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Vaststellen notulen d.d. 11 juni 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Ingekomen stukken
Vanuit Delta-Onderwijs is er een uitnodiging gekomen voor een bijeenkomst voor
voorzitters van de MR-en.
Er is een mail binnengekomen met een uitnodiging voor een MR-start cursus. We besluiten
hier geen gebruik van te maken. Iedereen voelt zich voldoende toegerust.
Mededelingen
Directie:
 We hebben een goede start gemaakt. Er zijn nieuwe collega’s werkzaam op de
Beiaard. Een nieuwe leerkracht die fulltime werkt in groep 7 en 3 en er is een
onderwijsassistent aangenomen om te werkdruk van de leerkrachten te verlichten.
Ook is er een Leraar In Opleiding aangenomen en zijn er twee 3e jaarstudenten van
de PABO gestart. Er is een stagiaire onderwijsassistente en een stagiaire vanuit het
ROC. De collega’s die afgelopen schooljaar ziek zijn geweest zijn beide weer goed
gestart.
 Het leerlingenaantal op de voorschool loopt terug. De openingstijden van de
voorschool zijn hierop aangepast. Vanaf januari wordt het tarief van de voorschool
gelijk getrokken met de prijzen van kinderopvang. De directie kan nog niet goed
inschatten wat de gevolgen daarvan zullen zijn.
 Het deurbeleid is aangescherpt. Er zijn strikte afspraken gemaakt over de ontvangst
van ouders/bezoekers i.v.m. de veiligheid van de leerlingen. Er komt informatie in
de nieuwsbrief hierover. Op
 Op 25 september a.s. is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de
Activiteiten Commissie. De directie hoopt weer op een fijne samenwerking met de
AC.
Team: Er zijn geen mededelingen buiten bovenstaande mededelingen.
GMR:
 Er zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de GMR. Een ouderlid en een
personeelslid.
 Er is sprake van mogelijk een derde NAZ-voorziening binnen Delta-Onderwijs.
 Het bestuur is bezig met het uitwerken van een nieuw strategisch beleidsplan. Als er
vanuit de MR ideeën/bijdragen zijn voor het strategisch beleidsplan kunnen deze
naar de GMR gestuurd worden.




Dit jaar wordt het bestuur bezocht door de Onderwijsinspectie.
De salarisschalen LA en LB komen te vervallen. De PMR mag meebeslissen in welke
schaal de LB-ers op school ingedeeld worden.
 Dit jaar staat Communicatie centraal als thema in de GMR.
6
Schoolgids 2018-2019
De aanpassingen zijn meegenomen en aangepast. De directie deelt de nieuwe schoolgids uit.
7
Schoolondersteuningsprofiel
De tekst van het SOP lijkt verouderd. Angela heeft de aanpassingen/opmerkingen bij het
plan genoteerd. De directie past samen met IB de tekst samen aan.
Verder valt op dat de tekst aangeeft dat de Beiaard goed scoort op de beoordeelde punten.
Als je de grafieken bekijkt dan scoort de Beiaard op en rond het gemiddelde.
8
Schooljaarplan
We nemen het schooljaarplan weer als vast agendapunt voor de MR-vergaderingen op. We
bespreken dan iedere vergadering de stand van zaken.
9
Werkgroep profilering/speelplaats
De werkgroep profilering is nog niet bij elkaar geweest. De directie laat de flyer op dit
moment rusten.
Het opknappen van de speelplaats is erbij gekomen. Er is geld voor 3 bankjes, welke zijn
besteld. De fietsenstalling moet helemaal bestraat worden om meer fietsen kwijt te kunnen.
De directie is bezig met een offerte.
Er wordt een oproep in de nieuwsbrief geplaatst om ouders te werven voor een werkgroep
speelplaats. Deze werkgroep zou zich o.a. bezig moeten houden met het opstellen van de
plan en contacten leggen met de gemeente.
10 Dreigend lerarentekort
De directie heeft zorgen om lerarentekort. De invalpool van Delta-Onderwijs is leeg, want
iedereen is ingezet om klassen te bemensen. Wat doen we op De Beiaard als er iemand ziek
wordt? Delta-Onderwijs heeft in onze ogen de sleutel tot de oplossing. Leerkrachten die
buiten Oosterhout werken, zouden wel dichterbij huis willen werken, maar niet met een
min-maxcontract.
Delta-Onderwijs heeft het betaald LIO-schap weer ingevoerd en ook het extra inzetten van
parttimers mag weer.
Mogelijke korte termijnoplossingen voor het lerarentekort bij ziekte:
- Directeur voor de klas
- IB-er voor de klas
- Kinderen opdelen
- Kinderen naar huis sturen
- Ouders inzetten als opvang
- Medewerkers van SKO inzetten
- Inzetten van een leraar van bijv. sportschool
- Inzetten van een leraar van H19
- Samen met ouder twee groepen draaien, waarbij de leerkracht steeds de instructie
geeft in de ene groep en de ouder het zelfstandig werken begeleidt.
Vragen die er in de MR gesteld worden:
- Levert overleg met andere directeuren en Delta-Onderwijs niks op?
- Treedt Delta-Onderwijs wel voldoende naar buiten met vacatures?
- Wat doet de GMR met dit vraagstuk?
Acties die nu gedaan kunnen worden op De Beiaard:
- De mening van de leerlingen vragen
- De mening vragen van ouders via de klankbordgroep
- Er is een lijstje met ouders met een onderwijsbevoegdheid en beschikbare dagen.
Via de nieuwsbrief een oproep plaatsen om deze lijst mogelijk uit te breiden.
11 Vergaderdata MR 2018/2019
De vergaderdata zijn vastgesteld op:
- 20 november 2018
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- 15 januari 2019
- 19 maart 2019
- 20 mei 2019
- 17 juni 2019
Korte rondvraag aan directie
Komt er een opstartgroep? Tot januari lopen de aantallen leerlingen in de kleuterklassen op
tot ongeveer 30. Na januari komen er weinig kinderen meer bij, zoals het er nu uit ziet.
Hoe staat het met de keuring van de lift? Hij is gekeurd en werkt naar behoren.
Fijn dat er strips op de trap geplaatst worden.
Pauze
Schoolgids 2018-2019
Oudergeleding heeft instemmingsrecht. Zij nemen de schoolgids nu mee naar huis. We
komen er volgende vergadering op terug.
Schoolondersteuningsprofiel
Op moment dat team akkoord is, na tekstuele aanpassing, gaat MR akkoord.
IB laat MR weten wanneer het SOP in het team is geweest. Daarna tekent de voorzitter.
Taakverdeling MR 2018/2019
Taakverdeling blijft zoals hij was. DV sluit aan bij de begrotingsbespreking.
Jaarverslag MR 2017/2018
Profilering: Wordt het belang van een goede profilering schoolbreed gezien? We
concluderen nu dat de werkgroep slapend is. De MR ziet het belang van goede, blijvende
profilering heel duidelijk. We zouden graag zoeken naar een manier om het opnieuw leven
in te blazen. Het jaarverslag is verder akkoord.
Rondvraag
Is het mogelijk dat de AC de avondvierdaagse en andere buitenschoolse activiteiten mee
voor haar rekening neemt? We nemen het mee naar de ALV op 25 september.
Sluiting
We sluiten de vergadering om 22.10u.
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AvdV

17-9-2018

20-11-2018

LR

17-9-2018

t.z.t.
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Schoolgids agenderen voor volgende
vergadering.
SOP ondertekenen na behandeling in
team.
Schooljaarplan agenderen

AvdV

17-9-2018

20-11-2018
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Oproep werkgroep schoolplein

NB

17-9-2018

20-9-2018
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Oproep ouders met
onderwijsbevoegdheid

NB

17-9-2018

20-9-2018
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Afgewerkt

