NOTULEN MR VERGADERING SCHOOLJAAR 2019/2020

12 december 2019
Aanwezig:
Vanuit oudergeleding
Tjeerd Agema
Cissy Markides
Melissa van Daalem
Afwezig:
Wietske Arema
Vanuit personeelsgeleding:
Annette Boere
Jeroen Hoekstra
Danielle Waardenburg
Laura Boskamp
Vanuit directie:
Ellen Dijkstra

1.

Opening:
Tijdens de opening van de vergadering wordt het voorzittersstokje overgedragen door Tjeerd aan
Wietske en Cissy.

2.

Vaststellen agenda:
De agenda wordt vastgesteld conform voorstel.

3.

Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering moet nog worden verstuurd en is nog niet gelezen door de leden
van de MR.

4.

Landelijke staking
Op 30 en 31 januari vindt er een tweedaagse landelijke onderwijsstaking plaats in het basis- en
voortgezet onderwijs. Het merendeel van de leerkrachten van de Bergse Zonnebloem heeft de vorige
stakingen gesteund. Het probleem wordt ook op onze school gevoeld. Invallers zijn lastig te krijgen en
waar mogelijk wordt het binnen de school intern opgelost. We hebben hierin geluk met de flexibiliteit
van het team. Er wordt in januari een peiling gehouden onder de leerkrachten wie er meedoet aan de
aankomende tweedaagse staking op 30 en 31 januari. De vraag vanuit de oudergeleding is of er een
streefdatum kan komen voor de oudercommunicatie. Ook bespreken we dat veel ouders iets willen
betekenen tijdens de staking. Dit is een mooi initiatief. Het is nu te kortdag. Bij een eventuele volgende
staking willen we hier als MR over in gesprek gaan.

5.

Schoolplan
We spreken af dat de leden van de MR voor 17 december hun feedback aan Ellen hebben gemaild.
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6.

90 jarig bestaan Bergse Zonnebloem
De week van 18 mei staat in het teken van het 90 jarig bestaan van de Bergse Zonnebloem.
De werkgroep en de oudercommissie zijn bezig met de organisatie van deze feestweek. Er wordt iets
georganiseerd voor leerlingen én ouders. De MR denkt mee en er worden verschillende suggesties
genoemd.

7.

Verbouwing
Donderdag 18 december is de overdracht van de uitbouw. 8 januari vindt er een feestelijke inloop
plaats.

8.

Ouderbetrokkenheid/luizen pluizen
In het verleden was er een vaste groep ouders die in elke groep de luizencontrole deed. Dit is sinds vorig
jaar niet haalbaar meer en het luizen pluizen wordt nu zelf door de leerkrachten geregeld. Leerkrachten
vragen hier ouders voor. Het is verschillend hoe dit door de leerkracht geregeld wordt en de animo
onder ouders hiervoor verschilt ook per klas. Er wordt besproken hoe dit in de toekomst makkelijker kan
worden. De optie ‘klassenouder’ wordt genoemd. Ook wordt er besproken dat het handig is om aan het
begin van het jaar een lijst op te hangen met wie na welke vakantie deze taak op zich wil nemen, zodat
het aan het begin van het jaar geregeld is en er voor de rest van het schooljaar geen herhaaldelijke
oproep nodig is.

9.

Godsdienstlessen
In het verleden was er een gering aanbod als het gaat om godsdienstlessen. Sinds de aanschaf van onze
nieuwe wereldoriëntatiemethode komt dit in de bovenbouw ruim aan bod.

10.

Lessen Engels/VLT
De afgelopen 5 jaar hebben vijf verschillende vakleerkrachten met wisselend succes Engels gegeven in
de verlengde leertijd. De vakleerkrachten zijn zowel intern als extern begeleid door een coach.
Vaskleerkrachten vinden het moeilijk de les te geven zonder de nabijheid van de groepsleerkracht
(ordeproblemen). Daarnaast hebben alle groepsleerkrachten wekelijks een les Engels verzorgd in hun
groep. In juni heeft vakleerkracht nr. 5 ontslag genomen.
In de periode juni - september is via netwerken gezocht naar een nieuwe vakleerkracht. Netwerken
zoals Early Bird, scholen waar vakleerkrachten Engels werken etc. Er is niemand gevonden.
De afgelopen jaren heeft de school de vakleerkracht betaald uit eigen middelen en niet middels de ROB
subsidie van de gemeente Rotterdam. De subsidie voor de verlengde leertijd is toen geminderd en
uiteindelijk gestopt. Engels door de vakleerkracht werd de afgelopen jaren nog wel gegeven in de
verlengde leertijd. In overleg met BOOR is toen gekozen gelden die gereserveerd waren voor
ziekteverzuim te gebruiken voor de vakleerkracht Engels.
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Het (ziekte)verzuim is de laatste jaren op de Bergse Zonnebloem zeer laag geweest (minder dan 1%).
Helaas hebben wij vanaf de periode mei 2019 te maken van langdurige afwezigheid van een aantal
leerkrachten. Daar moet structureel vervanging voor worden ingehuurd. De gelden die in het verleden
door het lage ziekteverzuim deels konden worden ingezet voor bijvoorbeeld de inhuur van de
vakleerkracht Engels zijn dit jaar niet meer beschikbaar.
Van de 0,5 fte die gereserveerd was voor Engels, is 0,2 ingezet voor het aanstellen van een extra
vakleerkracht muziek. De vakleerkracht muziek verzorgd de lessen in de verlengde leertijd in het KWT
programma. De overige 0,3 fte wordt gebruikt voor inhuur voor vervanging.
Momenteel geven de groepsleerkrachten de lessen Engels.
De groepsleerkrachten geven wekelijks 1 uur les in de verlengde leertijd.
De groepsleerkrachten werken daardoor 1 uur te veel en hebben een uur minder tijd om
lesvoorbereidingen, gesprekken etc. te doen.
Het is daarom gewenst het uur dat wekelijks te veel les wordt gegeven uit het rooster te halen. Een
manier omdat te doen is de schooltijden aan te passen.
In het schooljaar 2020-2021 willen we de schooltijden aanpassen. Dat betekent dat op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag de lesdag een kwartier korter wordt. De dag eindigt dan om 15:00 uur.
Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8:30 – 15:00 uur
Woensdag 8:30 uur tot 12:30 uur

11.

Rondvraag
Geen.
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