Notulen M.R. O.B.S. de Vliegerdt d.d. 08 december 2011
Aanwezig: Anita, Christine, Annemarie (notulen), Stefan (voorzitter), Winneke, José.
1. Opening
De vergadering wordt om 19.49 h geopend.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van 25 oktober worden goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
Leerkracht tevredenheidspeiling en sociaal veiligheidspeiling
Uitnodiging Primo innovatie prijsvraag
4. Uitgaande stukken
Niks
5. Terugkoppeling werkgroepen Onderwijs
De vergadering van 16 november is afgelast.
6. Terugkoppeling GMR
Er is geen vergadering geweest.
7a. Brede School
Enige tijd geleden is er een enquête uitgedeeld, waarop weinig respons gekomen is. Dit is
niet zo gek, gezien het feit dat de enquête een aantal slordige fouten bevatte. José licht de
achtergrond van dit verhaal toe.
De gemeente heeft een potje geld gevonden dat aan Brede School activiteiten uitgegeven
dient te worden. José heeft zitting in een projectgroep, (bestaande uit schooldirecteuren,
jeugdzorg, kinderopvang, buitenschoolse opvang, bibliotheek) die ondezoek doet naar hoe
één en ander ingericht dient te worden. Er is geld beschikbaar voor 2,6 fte voor een
combinatiefunctionaris (voor onbepaalde tijd?). Deze zal deels ingevuld worden door een
coördinator die nog aangesteld moet worden. De overige fte zullen dan besteed worden voor
het aantrekken van profesionals van buiten specifiek voor een bepaalde activiteit of periode.
In januari/februari moet gestart worden met de eerste ronde van naschoolse activiteiten (8 à
10 weken). In het derde kwartaal staan speciale sportdagen gepland.
7b. Werving nieuwe MR leden
Een aantal ouders is benaderd, de meeste zien een MR lidmaatschap niet direct zitten. Eén
ouder heeft het momenteel nog in beraad. We zullen deze ouder vrijblijvend uitnodigen
voor de volgende vergadering.

1/3

8. Leerlingenaantal 2012/2013 en formatie
De ontwikkeling van het leerlingenaantal op de Vliegerdt is zorgelijk. De prognose voor
komend schooljaar is 69 leerlingen. De opheffingsnorm voor onze regio is 63 leerlingen.
Uiteindelijk beslist de gemeente of er tot opheffing moet worden overgegaan of niet. De
gemeente wil graag in iedere kern een school in stand houden, ze stellen daar echter geen
financiële middelen tegenover.
Een kleine school is relatief erg kostbaar, omdat de vaste kosten zoals huisvesting,
verwarming en elektriciteit niet omlaag gaan met een dalend leerlingenaantal.
Momenteel hebben we formatie voor 90 leerlingen, dit is door Primo vorig jaar goedgekeurd
in verband met de onzekere situatie in Oudenhoorn. Gezien de prognose is het de
verwachting dat er komend jaar 1fte minder ingeroosterd kan worden. Dit betekent ook dat er
op de Vliegerdt waarschijnlijk 3 combinatie groepen moeten komen. Ook 2 IB dagen lijkt dan
niet langer haalbaar.
Oudenhoorn startte dit jaar met 62 ll, maar het gerucht gaat dat daar het komend jaar het
leerlingenaantal weer behoorlijk stijgt met 10 leerlingen. Ook de Tweespan kampt met
dalende leerlingenaantallen.
9. Innovatie prijsvraag Primo
Primo heeft de scholen uitgenodigd om een innovatieve activiteit te bedenken, die past in de
schoolontwikkeling, welke gericht is op de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en op
vergroting van het marktaandeel.
Hieraan is een behoorlijke geldprijs verbonden.
José wil hierover graag brainstormen. Stefan komt met het idee om de mogelijkheid te
bieden huiswerk te oefenen via de website. De leerkrachten willen met tablets aan de slag,
om het leren (nog) leuker te maken. Annemarie noemt de vakleerkracht gym één van de
redenen om voor de Vliegerdt te kiezen., verder zou een vakleerkracht muziek voor haar
aantrekkelijk zijn, evenals vroeg vreemde talen onderwijs.
José zoekt het zelf in huiswerkbegeleiding en een leesspecialist. Op de opmerking van
Christine dat hiermee dan voornamelijk ingezet wordt op de zwakkere leerlingen reageert
José ontkennend, dit geldt wel voor de leesspecialist, maar niet voor de huiswekbegeleiding,
dit kan ook worden ingezet om te leren leren en te leren plannen bijvoorbeeld.
Het mooiste zou zijn om tot een plan te komen dat eventueel met sponsoring gedeeltelijk ook
uitgevoerd kan worden. Besloten wordt om begin januari verder te praten, in ieder geval
José en Stefan, misschien sluit Annemarie ook aan. In de tussentijd denkt iedereen
hier verder over na.
10. MR 2011 / 2012 roadmap
a) Website
De website is nagenoeg klaar. De komende weken gaat er begonnen worden met het
vullen van de groepspagina’s. Er is nog wat discussie over de wijze waarop de
nieuwsbrief verzonden moet gaan worden. Annemarie komt daar nog op terug.
De website gaat in januari tijdens een soort nieuwjaarsreceptie live.
b) PR & communicatie
Er verschijnen regelmatig artikeltjes in de lokale kranten. Annemarie merkt op dat ze
behoorlijk wat reacties heeft gehad op het artikel over de plusgroep, het wordt dus
wel gelezen! José zegt dat er vooral gekozen is voor andere verhalen dan de
gebruikelijke schoolactiviteiten als Sinterklaas en Kerst. Brainstormend komen we nog
op het idee om iets te doen met Joke haar “Free running” blok.
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11. Acties volgende vergadering

Zie schuin- en vetgedrukte woorden in de notulen, of hieronder.
•

•
•
•
•
•
•

Annemarie zal oude notulen naar Ruud van Bodegom sturen en vragen deze te
plaatsen.
We zoeken allemaal actief vervanging voor Tamara en Carla.
Bedanken Carla
De leerkrachten benaderen ouders ter aanvulling van de MR.
Eén potentieel belangstellende ouder wordt uitgenodigd voor de vergadering van 6
februari (Anita/Annemarie?)
Verder praten innovatie prijsvraag (José/Stefan/Annemarie?)
Annemarie verdiept zich nog in de nieuwsbrief ivm de nieuwe website

13. Rondvraag
Annemarie vraagt waarom er een verlengde schooldag is voor het kerstdiner. Dit is omdat er
dan meer tijd is om de school te versieren. Ze geeft aan dit niet prettig te vinden.
14. Sluiting
De vergadering wordt om 21.45 h gesloten.
Volgende vergaderingen:
• Donderdag 25 augustus 2011
• Dinsdag 25 oktober 2011
• Donderdag 8 december 2011
• Maandag 6 februari 2012
• Dinsdag 3 april 2012
• Maandag 4 juni 2012
Start 19.45 h, locatie de Vliegerdt.
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