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De Notenbalk, Harmelen
Patrick Poelwijk (voorzitter), Kelly Engbrocks, Jan-Willem Koldenhof,
Laura van der Kemp, André Klarenbeek (secretaris), Rianne Gresnigt,
Wilma Vissenberg (meerscholendirecteur).

Onderwerp
Opening, agenda en mededelingen

Notulen vergadering 18-01-2017 en actielijst
 Ad 4 Bevindingen meerscholen directeur aanvullen met: Ouders worden van
deze acties via de info op de hoogte gehouden.
 Ad 5 Continue rooster vanaf nu 5 gelijke dagen model noemen.
Ingekomen post
 Geen ingekomen post.
Nieuws van de directie
 Ouderplatform: Er zijn inmiddels twee ouders die zich hebben aangemeld. De
leerkrachten vragen nog een aantal andere ouders.
 Conclusies n.a.v. oudervragenlijst: Uitgebreide conclusies komen de volgende
vergadering aan bod, in combinatie met de ouder- en leerling enquête. Over
het algemeen zijn de ouders tevreden, aandacht voor het kind, het
schoolplein zijn soms nog aandachtspunten.
 Visietraject: In januari is er een studiemiddag geweest, waarin het team de 5
belangrijkste kernwaarden voor de school heeft benoemd. Vanuit deze
kernwaarden zullen we de komende tijd ons onderwijs proberen vorm te
geven. Het was waardevol om hier met het team over te sparren. Belangrijk
is dat deze kernwaarden zichtbaar worden in de school. Daar is de werkgroep
inrichting nu mee bezig.
 Groepsgrootte: Voorlopig is de aanmelding van de 31e leerling van de baan.
Op de Notenbalk is de groepsgrootte in principe nooit meer dan 30
leerlingen. Toch zullen we in de toekomst hierover moeten nadenken, nu het
leerlingaantal begint te dalen. Er zijn veel factoren die hier een rol bij kunnen
spelen. Denk aan zorgleerlingen, groepssfeer e.d. Niet in elke groep is het dus
wenselijk om de grens van 30 te overschrijden.
De grens van 30 voelt voor ouders en als leerkracht als heel veilig.
Besloten wordt om de huidige tekst in schoolgids te laten staan, deze geeft
ruimte voor uitzonderingen.

Actie

5.

Herstructurering GMR
 Is deze herstructurering een oplossing voor het probleem? We missen veel
informatie over de redenen om tot deze herstructurering te komen. De
herstructurering draagt vooral bij aan een slagvaardiger MR. Voor de
betrokkenheid en de transparantie en de overige problemen zien we in dit
plan geen verbeterpunten.
 Dat directieleden geen lid van de werkgroepen zijn is een verbetering, maar
hoe worden zij bij deze werkgroepen betrokken? De input van directieleden
is onontbeerlijk.
 De vergaderstukken krijg je twee weken van tevoren. Voor
instemmingsverzoeken en adviesverzoeken krijg je de stukken 4 weken van
te voren. In hoeverre is dit haalbaar in de praktijk?
 Een presentielijst tekenen voelt als een motie van wantrouwen.
 Rianne gaat navragen hoe stemmen bij volmacht werkt, kun je wel stemmen
als je niet weet wat er in de vergadering van de werkgroep is besproken?

6.

5 Gelijke dagen model
 Er is een brainstorm geweest met het team, waarin we hebben nagedacht
over de knelpunten en de evt. mogelijke oplossingen. Het team gaat hier
tijdens een thema-avond op 30 maart op door.
 Wat de Fontein (qua schooltijden) gaat doen is nog niet helemaal duidelijk.
 In de aanloop naar het 5 gelijke dagen model is er tijdelijk nog een TSO
budget beschikbaar om de overgang zo soepel mogelijk te maken.
 Het beweegteam is bezig om te kijken of de Notenbalk ook het predicaat
“Gezonde School” kan krijgen.
Speerpunten MR
 Communicatie is een speerpunt waar de MR zich dit jaar op gaat focussen.
Nieuws uit:
 GMR, F&F, P&O
 Ouderraad
 Sponsorcommissie

7.
8.

9.

Rondvraag en sluiting
 Ouderraad gaat stoppen met oud papier verzamelen en gaat komend jaar
kleding verzamelen.
 De vergadering van 21 juni wordt verplaatst naar dinsdag 13 juni.
 Verkeerssituatie blijft een punt van aandacht.

Notulen gemaakt door: André Klarenbeek

Actielijst schooljaar 2016-2017
1.

Datum
19-03-15

18-02-16

13-04-16
3.

14-10-15

4.

18-10-17

actie
houder
Ontwikkelingen rondom topstructuur in de
Rianne
gaten houden. Bespreken bij nieuwe
ontwikkelingen.
Structuur van de GMR wordt komend jaar
onder de loep genomen. Verschillende scholen
hadden moeite met het tempo van de
doorontwikkeling. De communicatie en de
voorbereiding op dit soort zaken moet beter
en helderder.
Navragen bij GMR hoe MR-en inzicht krijgen in
wat er door GMR is goedgekeurd.
Contact zoeken/houden met ouderraad en
Patrick
sponsorcommissie

status
Ontw.
volgen

Oppakken

Michel (voorzitter Bavo) en Patrick melden bij
Kalisto dat de GMR structuur ons zorgen
baart.

Besluitenlijst 2016-2017
1
2

21-09-2016

Nascholingsplan is goedgekeurd.

18-01-2017

3

18-01-2017

De oudergeleding van de MR gaat akkoord met de eindtijd van het 5
gelijke dagen model om 14.15 uur. Zij melden dit per mail aan de
directie.
De personeelsgeleding van de MR gaat voor een half uur
aaneengesloten pauze voor leerkrachten als we overgaan naar het 5
gelijke dagen model.

Info stukje schrijven
oktober
november
december
januari
februari

Andre
Jan-Willem
Laura
Kelly
Rianne

maart
april
mei
juni

Volgende vergadering: woensdag 19 april 2017.

Patrick
André
Jan-Willem
Laura

