
MR THEO THIJSSEN vergadern�ulen
7 juni 2022

ANJELIERSSTRAAT 19.30 uur

AANWEZIG: Stefan, Klaartje, Karin, Benjamin, Liesbeth, Emma, Gijs

AFWEZIG: Sophie

DIRECTIE: Francesca

TOEHOORDER: -

OVERLEGVERGADERING 19.30 UUR

punt onderwerp actie

1. Openen vergadering

Sophie is er helaas niet bij vanavond.

2. Notulen 12 april 2022

Geen wijzigingen.

Vastgesteld

3. Mededelingen en binnengekomen stukken
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Geen

4. Voortgang diversen

Schoolkassa (Emma)

De BSO en TSO willen niet met Schoolkassa werken;
Benjamin legt het wel voor aan de OR voor de inning
van de vrijwillige ouderbijdrage, in de hoop dat de
betalingsbereidheid dan omhoog gaat.

Benjamin meldt
vergadering 20
september 2022 of OR
met Schoolkassa wil
werken.

Vergaderdata MR 2022/2023

[Na de vergadering toegevoegd nav mail Stefan]

20 september 2022
13 december 2022
7 februari 2023
4 april 2023
13 juni 2023
27 juni 2023

Vergaderdata vaststellen
bij vergadering 20
september 2022

Samenstelling MR 2022/2023

Hieke zal Benjamin na de zomervakantie opvolgen.
Vrijwel de hele personeelsgeleding van de MR wordt
vervangen: Karin gaat met pensioen; Sophie is met
ziekteverlof en Stefan gaat meer directietaken
uitvoeren. Bij de ouders gaat Emma haar laatste jaar
als lid in. Klaartje wordt voorzitter van de GMR.

Op vergadering 20
september 2022
voorstelrondje

Extra parkeervergunningen voor Theo Thijssen

Alle leerkrachten kunnen nu een parkeervergunning
krijgen na een brandbrief vanuit de GMR. Er zitten
nog wel wat haken en ogen aan de regeling. Emma
vertelt hoe het bij scholen in Nieuw-West is geregeld.

Emma stuurt
Francesca/Stefan de
parkeerregeling voor
personeelsleden scholen
in Nieuw-West

Instroom leerlingen Oekraïne

Niet besproken.

Volgende keer terug op
agenda

Internationals koffieochtend

Er wordt binnenkort weer een voorleesochtend
georganiseerd. Aandachtspunt vanwege vertrek
Karin.

Blijft op de agenda
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Er is een expertgroep ouderbetrokkenheid opgezet
en daarbij worden internationale ouders betrokken.

Verkeersveiligheid beide locaties

De GMR gaat een brief naar de gemeente sturen
namens alle scholen, want de verkeersveiligheid laat
bij veel scholen in Centrum/Zuid te wensen over. Ab
kijkt specifiek naar de situatie op Anjelier/Wester.

Volgende keer terug op
de agenda

BSO in eigen beheer

Op maandag/dinsdag/donderdag zijn er twee volle
groepen, op woensdag/vrijdag een. Er wordt nog
volop personeel geworven, onder andere bij bevo
opleidingen. Contracten van 7 uur per dag zijn erg
aantrekkelijk.

Nog een keer bespreken
als BSO open is

MR VERGADERING 20.00 UUR

punt onderwerp actie

5. Vergaderdata MR

Zie punt 4.

6. GMR update (31 mei 2022)

Tweede lid van college van bestuur wordt aangesteld
naast Bert. Profielschets wens om 22 scholen te
verdelen onder twee bestuurders.

Asito schoonmaak gaat op veel scholen niet goed
helaas.

Toetsstandaard (toetskalender) moet binnenkort
worden vastgesteld. Volgend jaar wordt besloten of
we bij cito blijven voor tussentijdse en eindtoetsen.

Eindtoets groep 8: Blink Wereldoriëntatie niet meer
geïntegreerd; we gaan vanwege opdoen basiskennis

Blijft op de agenda
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terug naar Blink vakspecifiek.

Liesbeth vraagt waar in de cito’s op wordt gelet met
eindadviezen. Francesca: begrijpend lezen en rekenen
zijn leidend.

7. Evaluatie groepsindeling 2022/2023

Tot nu toe geen bezwaren.

8. OR begroting en vaststellen ouderbijdrage

Niet besproken

Komt 20 september 2022
terug op de agenda

9. MB/HB beleid

Plusleerlingen krijgen te weinig aandacht op de Theo
Thijssen en daar komt verandering in. De
basisondersteuning van meerkunners vindt verder
zoveel mogelijk binnen de groep plaats, bijvoorbeeld
met extra opdrachten. Kinderen die daarna nog extra
behoeften hebben, gaan naar de interne plusklas die
Klaartje gaat opzetten.

Leerkrachten bepalen voor het komende schooljaar
wie er naar de Day a Week school gaat (1 leerling per
groep) en wie naar de plusklas. Selectie zal
plaatsvinden onder zorgleerlingen die een
leeruitdaging aan de bovenkant hebben, die anders
vast gaan lopen in de klas. De Day a Week school gaat
er vanaf het schooljaar 2023/2024 uit bij OOadA; er
komt meer aandacht voor plusaanbod in de klas.

Het werken met halve groepen tijdens bevo blijft
bestaan, is voortaan het hele schooljaar en wordt
verder gestructureerd.

Ouders helpen in de klas, bijvoorbeeld met de
instructie aan een Rekentijgergroepje.

De MR stemt in met
MB/HB beleid

Volgend jaar juni terug
op de agenda voor
evaluatie

10. Formatieplan en groepsgrootte

Theo Thijssen heeft voor het eerst écht te maken met
personeelstekort. Er zijn vacatures in de
kleutergroepen; wellicht dat daar met formeel
onbevoegde (maar wel bekwame) mensen moet
worden gewerkt. Als dat niet voldoende is, moeten de

MR stemt in met
formatieplan.

Verminderen werkdruk
en oplossen
personeelstekort blijft op
agenda.
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kleuters - en later misschien ook andere groepen -
wellicht over op 4 dagen school (woensdag vrij). Met
een kwartier langer les per dag komt de onderwijstijd
niet in het gedrang. Zal een zware taak voor MR
worden komend schooljaar.

Liesbeth vraagt of er winst te halen valt bij het
verminderen van de hoeveelheid administratie, zoals
rapporten maken. Volgens Francesca levert dat niet
zoveel op, omdat veel zaken (groepsplannen maken,
beantwoorden mails, zorgleerlingen) niet uitbesteed
of verminderd kunnen worden.

De OG adviseert de directie tijdig aan te geven dat er
mogelijk per 1 januari moet worden overgestapt op
een vierdaagse schoolweek, zodat MR en ouders niet
voor een voldongen feit komen te staan.

11. Rondvraag

Liesbeth: Graag meer aandacht voor
verdieping/verbreding in de laatste maanden van
groep 8, zoals Engels, Spaans.

Karin: Dit was mijn laatste vergadering na vele jaren
MR. Dit is een waardevol overleg, wees er zuiniger op.

VOLGENDE KEER BESPREKEN

- duurzaamheidsraad

- leerlingenraad

- internationalisering

- stand van zaken OR

- stand van zaken TSO

- wie bereidt volgende vergadering voor?
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VOLGENDE VERGADERINGEN

- 20 september 2022

- 13 december 2022

- 7 februari 2023

- 4 april 2023

- 13 juni 2023

- 27 juni 2023
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