Verslag medezeggenschapsraad ds Jonkersschool – Lathum
3 november 2016
Aanwezig:
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directeur en adviserend lid
schoolteam
schoolteam
oudergeleding
Oudergeleding en voorzitter

Status: concept
1. Opening en vaststellen agenda.
Michel heet iedereen welkom, in het bijzonder Mandy Zwartkruis. Zij zal gedurende het verlof
van Linde aansluiten bij de MR.
De ontstane vacature in de GMR wordt toegevoegd aan de agenda.
2. Mededelingen, ingekomen stukken.
Toon Geluk heeft deze week het definitieve fusierapport aan de MR toegestuurd. (pnt 1
actielijst)
3. Vergadering 4 oktober 2016.
Vaststellen verslag:
- Op- en aanmerkingen worden met elkaar gedeeld. Michel zal deze meenemen in het
definitieve verslag en deze aan de overige MR-leden toen toekomen.
Doornemen actiepuntenlijst:
Nr. 3/4 Oudergeleding van de MR gaat op zoek naar een GMR lid.
Nr 5. Michel gaat contact zoeken met de voorzitter van de MR van de Wiekslag.
Nr 6. Dit is gebeurd. Een oproep is in de nieuwsbrief meegekomen en verstuurd naar
de Vrienden. Een aantal oproepjes zijn ingevuld.
Nr 7. Komt terug bij begroting
Nr 8. De inloopochtend voor ouders is nog niet gepland. Het voornemen is om deze na
de kerstvakantie te plannen.
Nr 9. Zij nog niet gepland. NL-doet is een leuk initiatief. Michel koppelt dit terug naar
de werkgroep en besluit dan of we ons gaan aanmelden.
Nr 10. Is een agendapunt. Daarnaast: De maandelijkse pagina in het Angerlo’s Nieuws
komt, vanwege de hoge kosten en het lage redement, te vervallen. In plaats
daarvan gaat er dit jaar zes keer een flyer verspreid worden via het Angerlo’s
Nieuws.
Nr 11. We nemen dit mee in de peiling betreft het 5-gelijke-dagen-model.
Nr 12. Zie punt 9
Ook komt ter sprake of er nog mogelijkheden zijn om ons te profileren.

Frank geeft aan dat we op dit gebied erg actief zijn: Nieuwe website, facebook, informatieavond,
flyers voor het Angerlo’s nieuws etc.
Daarnaast heeft de werkgroep contact gehad met makelaars en woningbouwcoöperaties.
Geert geeft aan graag na te willen denken over hoe we de bedrijven op het industrieterrein van
Duiven kunnen gebruiken. Hier komt hij op terug.
4. leerlingaantal
De ds. Jonkersschool had op pijldatum 1-10-2015 57 leerlingen. Op 1-10-2016 zijn dit er 46.
Op basis van deze leerlingaantallen krijgt de school haar bekostiging.
Komend jaar zal deze dus lager uitvallen dan afgelopen schooljaar.
Op het moment van vergaderen kunnen we 2 inschrijvingen en 1 uitschrijving melden tussen het
begin van het schooljaar en nu.
5. Jaarplan
Afgelopen vergadering heeft Frank het jaarplan besproken. Deze vergadering is de mogelijkheid
tot vragen stellen.
Wat houdt de Kanjerweek in?
In de week van 7 november starten we met Kanjertraining. Dit doen we met een opening in het
speellokaal voor de kinderen, en ’s avonds met een informatieavond voor ouders. Deze week zal
er elke dag aandacht besteed worden aan Kanjertraining. Na deze week komt het elke week
eenmaal op het rooster.
Wat houdt de trailer in?
Frank is voornemens de Jonkersschool in een kort filmpje te presenteren en deze op de
website/facebook te plaatsen. Hier is een start mee gemaakt, maar dit is nog niet klaar.
Wat houdt de inloopochtend in?
We zijn voornemens om voor ouders en potentiële ouders een ochtend te plannen waarin
ouders mogen binnenlopen in de klas mogen meekijken. Zo kunnen ouders kijken hoe er les
wordt gegeven. We willen dan zeker een aantal lessen laten zien, die te maken hebben met onze
pijlers.
6. 5-gelijke dagen model
Er ligt een bestuursvoornemen dat alle scholen per 2017-2018 overgaan op een vijf-gelijke dagen
model (5GDM), 5 gelijke lesdagen van 8.30u tot 14.00u.
Komend jaar wil de MR daarom bij ouders peilen hoe zij staan tegenover een 5GDM.
Het is daarom belangrijk om ouders goed te informeren en duidelijk te communiceren. We
willen dat op de volgende manieren doen:
Medio november:
Medio december:
Medio januari:
Medio februari:
Medio maart/april:

eerste informatie naar ouders in de nieuwsbrief
tweede stuk in de nieuwsbrief waarin wat dieper in wordt gegaan op het 5GDM.
Een uitgebreid stuk met voors en tegens van dit model.
Een ouderpeiling
Een informatie-avond om vragen te beantwoorden.

Gedurende dit traject zal de oudergeleding het standpunt van ouders in kaart brengen en vervolgens al
dan niet instemmen.

7. Begroting
De begroting voor 2016 wordt besproken. Bij het opstellen van de begroting zijn Frank en Walter
niet betrokken geweest. Zij waren nog niet op de Jonkersschool werkzaam.
Na het bespreken van de begroting kunnen we stellen dat we in pas lopen.
De school had een negatieve algemene reserve. Het is daarom goed dat we een ‘goed jaar’
draaien tot dit moment.
8. Rondvraag en afsluiting
Er zijn geen vragen. Michel sluit de vergadering.
De volgende MR-vergadering staat gepland op donderdag 8 december om 19.00.

