NOTULEN MR VERGADERING
03 februari 2020
Aanwezig:
Vanuit oudergeleding
Wietske Arema
Cissy Markides
Melissa van Daalem
Semin Suvarierol Hoen
Vanuit directie:
Ellen Dijkstra
Vanuit personeelsgeleding:
Annette Boere
Jeroen Hoekstra
Danielle Waardenburg
Laura Boskamp

1.

Opening:
Tijdens de opening verwelkomen wij van harte ons nieuwe MR lid, Semin Suvarierol Hoen.

2.

Vaststellen agenda:
Het 90 jarig bestaan van de Bergse Zonnebloem wordt aan de agenda toegevoegd.

3.

Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt goed gekeurd.

4.

Audit en doorloopdag BOOR
BOOR bezoekt in januari/februari onze school. Een adviseur van het onderwijskwaliteitteam Boor,
iemand van de IB en de directie komen bij alle leerkrachten langs voor een klassenconsultatie/audit.
Hiervan wordt een kwaliteitskaart van de school gemaakt. Bij de meeste leerkrachten zijn zij inmiddels
geweest, de doorloopdag volgt 17 februari. Tijdens de doorloopdag komen de bovenschools directeur,
de adviseur onderwijskwaliteit, de directeur van de Esch en de HR adviseur op bezoek. Directie en IB
geven een presentatie over onze school en er is een bezoek in verschillende klassen. Het MT wordt
bevraagd en ook leerlingen en ouders gaan in gesprek met de bezoekers.

5.

Jaarplan en evaluatie jaarplan
De leerkrachten hebben het jaarplan geëvalueerd, de expertgroepen doen dit deze week. Bij de
volgende vergadering, als alles compleet is, wordt de evaluatie in de MR besproken.

6.

Conclusies ten aanzien van Engels. Berichtgeving aan ouders over situatie Engels en gevolgen hiervan
Begin dit schooljaar werd duidelijk dat de vacature voor vakleerkracht Engels niet vervuld kon worden.
Dit heeft tot gevolg dat de eigen leerkrachten nu zelf Engels geven, in de verlengde leertijd. Er is, zowel
binnen het team als in de MR, uitgebreid besproken welke (creatieve) oplossingen mogelijk zouden zijn
om een leerkracht Engels aan te trekken of de verlengde leertijd op een andere manier in te vullen. De
uiteindelijke uitkomst is dat het niet gelukt is een gekwalificeerde leerkracht Engels te vinden en dat er
momenteel onvoldoende middelen zijn om er een aan te trekken.
De groepsleerkrachten werken nu, door het wegvallen van een leerkracht Engels, 1 uur per week te veel
en hebben daardoor een uur minder tijd om voor te bereiden of gesprekken te voeren. Het is daarom
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wenselijk dit uur uit het rooster te halen. Een manier om dit te doen is door de
schooltijden aan te passen. Dit zou betekenen dat de school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
een kwartier eerder uitgaat. Dit proces staat uitgebreid beschreven in de notulen van 3 februari 2020.
De oudergeleding van de MR spreekt opnieuw haar zorg uit over het verminderen van de Engelse lessen
(naar 1 uur per week door de eigen leerkracht) en betreurt het dat er, ondanks alle inspanningen, geen
andere oplossing gevonden is. Na een stevige discussie wordt er gestemd over het besluit van het
geven van Engels alleen door de eigen leerkracht en het gevolg hiervan voor de schooltijden.
Uitslag oudergeleding: 1x voor, 2x tegen, 1x onthouding.
Uitslag personeelsgeleding: 4x voor.
Om ouders te berichten over de situatie Engels en de gevolgen hiervan, wil de oudergeleding helpen
met het opstellen van een brief aan ouders. Daarnaast adviseren zij een ouderavond te organiseren,
zodat er ruimte is voor nog meer uitleg en vragen van ouders.
7.

Communicatie tussen directie en MR
De oudergeleding van de MR vraagt dringend om op tijd op de hoogte te worden gebracht van de zaken
die voor de MR van belang zijn.

8.

Verkeerssituatie rondom schooltijden
Bij het starten en uitgaan van school is de verkeerssituatie op de Elektroweg ronduit gevaarlijk. Er zijn
veel ouders die dubbel parkeren of verkeerd parkeren, ipv in de buurt een parkeerplek te zoeken en een
stukje te lopen. Er wordt afgesproken weer een actieochtend te houden op maandagochtend 10
februari. Op deze dag worden ouders, die geen rekening houden met de drukte voor school of een
gevaarlijke situatie veroorzaken, hierop aangesproken.

9.

Mededelingen directie
De staking op 30 en 31 januari.
Op donderdag waren we in de Kuip en in de Maassilo uitgenodigd, hier waren verschillende
inspirerende sprekers en is het conceptplan ‘Slim organiseren, een overzicht van de tien voorgestelde
maatregelen en afwegingen om het onderwijs in Rotterdam anders te organiseren’ uitgedeeld.
Vrijdag zijn we met het team met dit conceptplan aan de slag gegaan. Het was een zeer productieve
dag, waar we uitgebreid met elkaar in gesprek zijn gegaan over de kwaliteit en organisatie van het
onderwijs. De input van alle scholen wordt verzameld, verwerkt en naar minister Slob gestuurd.
Ellen stuurt nog een verslag van de staking naar de ouders.

10.

90 jarig bestaan van de BZ
Er is een workshop-dag waarbij de groepen 1-4 en 5-8 door de school heen 5 workshops volgen. We
zijn nog op zoek naar ouders die hierbij willen helpen of die zelf iets willen doen. Ouders kunnen ook
met zijn tweeën iets doen; begeleiden van spelletjes, knutselen, enz. De leerkracht ondersteunt.

11.

Rondvraag
Geen.
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