Notulen MR-vergadering Dreefschool – 29 januari 2018
Aanwezigen: Benno de Boer, Minke Sluiter, Dafne Sartorius, Corine Kooistra, Jan Vos van Marken
(directeur), Jasper Dijkstra, Caston Kroon (notulist).
Afwezigen: Geen

Deel 1 – met schooldirectie
1) Opening & vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

2) Goedkeuring notulen d.d. 19 oktober 2017
We stellen vast dat er een kleine correctie nodig is t.a.v. punt 4 (personeelswisselingen) van het
verslag. De situatie is inmiddels namelijk gewijzigd.
5A: Mieke komt terug. Miranda gaat naar 5C
5B: Marijke is nog afwezig. Corine Visser doet de vervanging.
5C: Simone komt nog niet terug. Miranda en Ingrid staan voor die groep.
Er is voorgesteld de notulen van de MR onder de ouders te verspreiden via Schoudercom. Als ouders
de notulen willen lezen kunnen en doen ze dat via de website. Als er heel veel berichten via
Schoudercom naar de ouders gaat wordt het wellicht ook minder interessant om die te gaan lezen.
3) Kerstviering 2017
De viering is goed verlopen, maar er blijven altijd punten ter verbetering. Die punten zijn al
besproken in het team en met de werkgroep. De ouderraad buigt zich er vervolgens over.
Er wordt nog even opgemerkt dat de binnenkomst in de kerk niet soepel verliep. De plaatsbepaling
van de groepen was niet goed gegaan. Ook met de muziek liep het niet helemaal goed. Wel beter
dan voorgaande jaren door het inhuren van professionele geluidsmensen. Ook de mogelijkheid om
live mee te kijken op een groot scherm was plezierig. Het inhuren van technici maakt dat de kosten
van de viering wel een stuk hoger uitvallen. We hebben het ervoor over, omdat de viering zoveel
aantrekkelijker is geworden (verstaanbaarheid en betrokkenheid zijn sterk verbeterd).
Een en ander is met de werkgroep besproken.
4) Herinrichting Dreef
Jan Vos voert al weken gesprekken met ambtenaren van de gemeente. Gemeente Haarlem blijft
onduidelijk over de definitieve herinrichting van de Dreef. Als er dan een iemand komt die namens
de gemeente komt vertellen hoe een en ander uitgevoerd gaat worden, weet die persoon niets van
een Kiss & Ride strook af. Dat is toch een van de belangrijkste wensen van de Dreefschool t.a.v. de
inrichting.
Men heeft lang gedaan alsof er geen tekeningen bestaan. En als er dan een tekening komt staat er
geen Kiss & Ride strook op. Nu er een artikel in de krant gaat komen waarbij aanpak en de
communicatie van de gemeente stevig bekritiseerd wordt lijkt er actie te komen van de wethouder.
De wethouder stuurde op 29 januari een bericht naar Jan Vos met een plaatje waarop de Kiss & Ride
strook naderhand ingetekend is. De vraag is wat dit waard is. De MR is inmiddels ook uitgenodigd
voor een gesprek. Er was eerder geheel niet gereageerd op de brief van de MR aan de wethouder.
Ook opmerkelijk is dat de Dreef twee weken wordt afgesloten voor al het verkeer en dat de ventweg
pas wordt aangepakt als het Houtplein aan de beurt is.
5) Afscheid Juf Louise
Het afscheid van Louise is inmiddels geregeld in samenspraak met haar.

6) Nog een staking in de nabije toekomst?
Voorlopig komt er geen staking. Nu zijn de noordelijk provincies in actie. Er volgen
hoogstwaarschijnlijk later andere provincies. De kans dat wij weer meedoen met een staking is groot.
Inmiddels is bekend wat de besparing is geweest voor Salomo als gevolg van het niet uitbetalen van
stakers. Het is een bedrag van € 25.000,--. Zoals toegezegd mag dit besteed worden door de scholen
met als criterium dat het werkdruk verlagend werkt.
Suggesties zijn welkom.
7) Normering Argus Clou
De normering die we hanteren voor toetsen van Argus Clou is streng. Er zijn vragen die bijv. uit vier
delen opgebouwd zijn. Per onderdeel kun je dan 2,5 punt krijgen. Er zijn ook vragen waar je 10
punten voor kan krijgen. Als je zo’n vraag niet goed hebt gaat er van de 160 maximaal te behalen
punten relatief veel af.
Voorheen kon iedereen heel hoge cijfers halen. Dat geeft geen goed beeld van de prestaties van
kinderen. Nu er strengere normen gelden is het beter mogelijk te zien wat kinderen echt kunnen.
Niveauverschillen worden duidelijker. Kinderen met bijv. een VMBO-T profiel kunnen laten zien dat
ze inzet tonen, leren kunnen.
8) Update Jan Vos
. Lokalenbezetting / leerlingenaantal
In het MT zijn berekeningen gemaakt over de instroom van kinderen om te zien hoe de prognose is
voor de bezetting van de beschikbare lokalen. Ingrijpen is nodig. Als er geen extra kleutergroep bij
komt komen we over een aantal jaren met vier lege lokalen te zitten. Eén leeg lokaal is niet erg, maar
meer moeten het er toch niet worden. De voorlopige berekening laat zien dat de extra kleutergroep
het beste kan worden gesitueerd op de locatie Dreef.
Er stonden nog kinderen op de wachtlijst. De ouders zijn benaderd en een deel heeft al toegezegd
dat ze gaan komen. Er is nog plaats voor meer kleuters.
Het plan is in de toekomst niet meer uit gaan van maximaal 30 kinderen per groep, maar te gaan
rekenen met maximaal 24 tot 26 kinderen. Niet alleen speelt de grootte van de lokalen een rol. Het is
heeft ook werkdruk verlagend effect.
. MT
Het is wenselijk dat de samenstelling van het MT om de 5 jaar wisselt. Gaby en Ellis hebben gezegd te
willen stoppen als lid van het MT. Hierdoor ontstaan twee vacatures. De informatie over
functieomschrijving en sollicitatieprocedure is inmiddels verspreid onder het team.
. Gebouwen
De trap op de Dreef is vernieuwd. Dit ziet er meteen een stuk netter uit.
. Personele zaken (zie ook punt 2 Goedkeuring notulen)
5B: Marijke komt als het goed is na de vakantie terug.
5C: Simone blijft helaas langer weg dan verwacht. Miranda vervangt.
RT: Ans komt ook nog niet terug. Ze wordt vervangen door een vaste invalster; Duifje.
. Enquête Schelpenpad
Zeer veel ouders hebben gereageerd op de vraag of het is opgevallen dat het materiaal dat gebruikt
is voor het vernieuwde “schelpenpad” vervuiling teweeg brengt aan schoenen en kleding van de
kinderen. Hieruit blijkt wel dat het geen succes is.

Het pad moet nog een keer gewalst worden als het droog genoeg is. Dan zou het beter moeten
worden. Veel vertrouwen hebben we er niet in.

Deel 2 – MR intern
8) GMR (stukken)
Corine deelt het Medezeggenschapsstatuut van Salomo uit.
Omdat onze MR vergadering dicht op de vergadering van de GMR zit (één week), zijn er nog geen
definitieve notulen van de GMR beschikbaar. Corine heeft Elly benaderd met de vraag of er punten
zijn die wij moeten behandelen. Die zijn er op dit moment niet.
De GMR is bezig met het behandelen van de financiën van Salomo. Ze hebben i.v.m. de complexiteit
daarvan ter ondersteuning van de GMR een financieel specialist ingehuurd.
Ook wordt in de GMR gesproken over het inleveren van formatie door grote scholen t.b.v. de
kleinere. Vanuit de grote scholen is bezwaar tegen aangetekend.
9) Rondvraag
Er zijn geen vragen.

10) Agendapunten volgende vergadering
De volgende vergadering is op donderdag 5 april.
Dat is weer kort op de vergadering van de GMR, maar we laten deze toch staan.
Agendapunten:
Formatie
Nieuwe samenstelling MT
Opvolging Dafne
Werkdruk vermindering
Herinrichting Dreef
100 jarig bestaan Dreefschool
Voorzitterschap MR

