Notulen van de MR vergadering op 06-11-2018
1. Punten n.a.v. vorige vergadering
1. Notulen 26-06-2018 bespreken en eventueel bevestigen.
Notulen is bevestigd en wordt op de website geplaatst.
2. Notulen 03-09-2018 bespreken en eventueel bevestigen.
Notulen is bevestigd en wordt op de website geplaatst.
3. Zijn alle acties gelukt?
Alle acties zijn uitgevoerd.
2. Algemene punten
1. VDA/DaVinci
Geen bijzonderheden (zie ‘terugkoppeling studiedag’).
2. Voortgang werkgroepen
Geen bijzonderheden.
3. Schoolprestaties (NSCCT, Cito)
De NSCCT is afgenomen in groep 4 t/m 8. De resultaten worden tijdens het rapportgesprek in
februari naar ouders teruggekoppeld.
4. Medewerkers (verzuim, vorderingen, cursussen, formatie)
Geen bijzonderheden.
5. OR
Er zijn veel leden, om verschillende redenen, uit de OR gegaan. Er zijn op dit moment nog 5 leden.
6. Leerlingen (PR, Passend Onderwijs)
Geen bijzonderheden (zie ‘vijf-gelijke-dagen-model’ voor de leerlingarena)
3. Ingekomen stukken
1. Jaarverslag MR
Het jaarverslag van de MR 2017-2018 wordt besproken en eventueel bevestigd.
Er zijn kleine aanpassingen gedaan in het verslag, waarna het jaarverslag bevestigd is. Deze wordt
op de website geplaatst.
2. Jaarverslag de Tuimelaar
Het jaarverslag van de Tuimelaar 2017-2018 wordt besproken en eventueel bevestigd.
Er zijn kleine aanpassingen gedaan in het verslag, waarna het jaarverslag bevestigd is.
3. Begroting OR
De begroting van de OR voor 2018-2019 wordt besproken en eventueel bevestigd.
- Kamp groep 6 t/m 8 wordt opgenomen in de begroting.
- Juffen- en meesterdag kan van de begroting af; dit wordt niet meer gevierd.
- Er wordt gekeken of er ruimte gemaakt kan worden voor de opening van de school.
- Om de kosten voor het afscheid groep 8 te drukken, wordt er gekeken naar verschillende locaties
voor het opvoeren van de musical: artstudio, Accent, Einstein, Jabobusschool of Boomgaardsehoek
- Het uitzoeken en kopen van de versiering voor Kerst wordt geregeld door Natalie en Ilse.
4. Mededelingen
1. Sinterklaas
In de MR wordt een standpunt ingenomen rondom het Sinterklaasfeest.
Er komt een ingehuurde Sinterklaas en deze neemt zwarte pieten mee. Zelf gaan we op zoek naar
twee roetveegpieten voor bij het ontvangst van Sinterklaas.

2. Terugkoppeling studiedagen visie en DaVinci
Op 21 en 24 september waren de studiedagen rondom het opstellen van een nieuwe visie op leren
en op 19 oktober was de studiedag rondom DaVinci. Er wordt een terugkoppeling gegeven over
deze studiedagen.
- Op de studiedag DaVinci zijn er in de ochtend voorbereidingen getroffen voor het nieuwe thema
en zijn de leerkrachten in de middag gaan kijken op een kijkmiddag van een andere school die
werkt met DaVinci. De leerkrachten hebben vooral veel inspiratie opgedaan voor het maken van de
themawerkstukken. De werkgroep DaVinci heeft het helicoptermodel (de voorbereiding van het
themawerkstuk) aangepast. Hierin komt onder andere het activeren van de voorkennis meer terug.
- Op de studiedagen rondom het opstellen van een nieuwe visie is er gedurende twee dagen
intensief met elkaar gesproken over het onderwijs op de Tuimelaar, wat als erg waardevol is
ervaren. Er is een (concept) van een nieuwe missie samengesteld, waarin we aangeven een
ontwikkelingsgerichte gemeenschapsschool te willen zijn. Ook komt het onderzoekend leren hierin
terug. Er zijn verdere acties in de vorm van leerkrachtdoelen opgenomen, waar we de komende tijd
aan gaan werken.
3. Vijf gelijke dagen model
In de vorige vergaderingen is het vijf gelijke dagen model al besproken. De acties voor het eventueel
invoeren hiervan worden opgesteld.
Het waarom, de voordelen en de nadelen van het vijf-gelijke-dagen-model zijn nogmaals
besproken. Een vraag hierbij is of de BSO hun tijden aanpast naar een school.
Om de mening van andere ouders te peilen, wordt er een ouderpanel samengesteld; een
‘tussenstap’ naar de ouderavond. Dit panel zal in januari bij elkaar komen om het vijf-gelijke-dagenmodel te bespreken. Hierna volgt in februari een ouderavond over het vijf-gelijke-dagen-model,
waar we de stem van de leerling laten zien door middel van een filmpje (dit sluit aan op de
leerlingarena, waar de leerlingen positief tegenover het vijf-gelijke-dagen-model stonden). Na de
ouderavond kijkt de MR welke vervolgstappen er genomen moeten worden.
4. Opbrengsten ‘opening school’ en ‘lerarenteam van het jaar’
De afgelopen weken is er veel gebeurd. De opbrengsten van deze gebeurtenissen worden
besproken.
Door de gebeurtenissen is er op verschillende manier PR geweest: RTV Rijmond heeft een item
gemaakt op tv en radio, Stichting leerKRACHT heeft de winst gedeeld op social media en er is een
sticker met ‘beste lerarenteam van Rotterdam’ op het buitendoek geplaatst. Een andere school
heeft gevraagd of ze op onze school kunnen komen kijken.
5. Werkdrukakkoord
Er zijn plannen door het team gemaakt om het werkdrukakkoord te besteden. Deze plannen worden
mondeling toegelicht.
De PMR heeft ingestemd met de inzet van het budget voor het verminderen van de werkdruk voor
LeerUniek en voor het inhuren van SportTalent. SportTalent verzorgt de grote pauze voor groep 4
t/m 8 op donderdag en vrijdag. Dit zorgt voor werkdrukvermindering, omdat de leerkrachten zo
geen pleinwacht meer hoeven lopen en de kinderen minder druk en met minder incidenten starten
in de middag. LeerUniek zorgt voor vermindering in het administratieve werk.
5. Rondvraag
Geen vragen.
6. Acties komende periode
- Etentje MR plannen
- Uitzoeken of de BSO op andere tijden inzetbaar is
- Ouderpanel samenstellen voor vijf-gelijke-dagen-model
- Benaderen andere school voor vijf-gelijke-dagen-model

- Filmpje maken van de leerlingen over vijf-gelijke-dagen-model

- Subsidie aanvragen voor kamp
- Jaarverslag MR op website plaatsen
- Locatie musical verkennen
- Roetveegpieten regelen
- Evaluatie disco
7. Punten komende vergadering
- Begroting van de OR opnieuw vaststellen
- Vijf gelijke dagen model

