MR vergadering 5 april 2018
Aanwezig: Benno de Boer, Minke Sluiter, Jasper Dijkstra, Caston Kroon, Jan Vos van Marken
(directeur), Dafne Sartorius (notulist).
Afwezig: Corine Kooistra.
__________________________________________________________________________________

Deel 1 – met schooldirectie
1. Opening & vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
2. Goedkeuring notulen 29-1-2018
De notulen worden goedgekeurd.
3. Werkdrukverlagingsgelden/formatie/samenstelling MT
Werkdrukverlagingsgelden:
Voor het schooljaar 2018-2019 krijgt de Dreefschool €80.000 om de werkdruk te verlagen. Het
bedrag is vastgesteld op €155,55 per leerling.
Omgerekend komt dit neer op een leerkracht voor 6 dagen. Er moet een plan bij het bestuur worden
ingediend. Het team heeft tijdens de afgelopen studiedag en de bouwvergaderingen een
inventarisatie gemaakt waar deze gelden het best aan kunnen worden besteed. Elke bouw heeft een
top 3 gemaakt die nu verder wordt uitgewerkt.
Enkele voorbeelden/ideeën:
- Door de aanschaf van Chromebooks hoeven de leerkrachten minder tijd te besteden aan het
nakijkwerk en de verwerking hiervan. De toetsen worden digitaal afgenomen en worden meteen
verwerkt. Er zijn momenteel 24 Chromebooks in school. Het plan is om ze gefaseerd in te voeren
waarbij wordt gestart in de groepen 6-7-8 en daarna in de groepen 3-4-5. De aanschaf van deze
Chromebooks kan voor een groot deel uit de reguliere begroting worden betaald. Een Chromebook
kost €350,- p/s. Voor de groepen 6-7-8 komt dit neer op een investering van €20.000. Het leasen van
een Chromebook kost €90,- per jaar.
- Per bouw een collega uitroosteren en die inzetten voor RT en het invoeren en verwerken van toets
gegevens. Daarnaast kan deze collega invallen voor de klas zodat de leerkracht tijdens school
gesprekken met externe deskundigen kan voeren i.p.v. na schooltijd.
- Eventmanager: een coördinator van alle evenementen (sportdagen, Koningsspelen, Pasen, Kerst,
Sinterklaas, talentenshow, vossenjacht etc.) Deze eventmanager neemt een deel van het werk over
van de diverse commissies zodat de leerkrachten minder tijd hoeven te besteden aan die
commissies.
- Vakleerkracht voor handvaardigheid, Engels en muziek.
De personeelsgeleding van de MR moet goedkeuring geven aan het plan van de
werkdrukverlagingsgelden.
Formatie:
Als bekend is waar de werkdrukverlagingsgelden aan worden besteed, kan er worden gestart met de
formatieplannen.

Nieuwe samenstelling MT voor 2018-2019:
Het MT bestaat volgend schooljaar uit:
Edith Keus (onderbouw)
Susanne Sandee (middenbouw)
Corine Kooistra (bovenbouw)
4. Herinrichting van de Dreef
Er komt een tijdelijke kiss & ride strook. Op het moment dat het Houtplein wordt aangepakt, komt er
een definitieve kiss & ride strook.
Er komt een betere drainage rondom en onder het klimrek.
5. Opvolging Benno en Dafne
Na de meivakantie wordt er een oproep in de weekbrief geplaatst voor de opvolging van Benno. Als
er meerdere gegadigden zijn, wordt er een verkiezing uitgeschreven. Binnen het team moet nog
worden gevraagd wie interesse heeft om plaats te nemen in de MR.
6. Schoolplan
Het schoolplan 2019-2023 wordt deze zomer herschreven.
7. Update Jan Vos
-Het vakantierooster voor 2018-2019 komt voor de zomer. Wij volgen de landelijke adviesdata.
Alleen de meivakantie is volgend jaar afwijkend: de week voor Koningsdag is onze school vrij i.p.v. de
week na Koningsdag. De studiedagen moeten nog worden ingepland.
-Donna gaat de Dreefschool verlaten. Zij heeft een baan dichter bij huis gevonden. Na de meivakantie
zal Lisa de groep van Donna overnemen. Groep 4C zal worden bemand door Simone (maandag,
woensdag, vrijdag) en Charlotte (dinsdag, donderdag). Op papier lijkt de opzet onrustig, twee
leerkrachten die om en om werken. Er is voor deze opzet gekozen zodat Simone tijd heeft om uit te
rusten. De ouders van de betreffende groepen zijn via de mail op de hoogte gebracht.
Lisa deed de Bapo dag van Marianne. Wie deze dagen gaat doen is onbekend.

Deel 2 – Intern
8. GMR
Elly heeft namens de GMR gevraagd waarom er op Goede vrijdag wordt gewerkt, we zijn nl. een
Christelijke school. Goede vrijdag is geen officiële vrije dag. Het team heeft destijds gestemd om op
deze dag een studiedag te plannen zodat je dat niet op een middag na schooltijd of op avond hoeft te
doen.
Het bestuur geeft aan dat niet alle scholen de passendonderwijs zorggelden volledig gebruiken.
Jaarlijks blijft er geld over op scholen. Dit geld gaat terug naar het bestuur. Bij ons op school worden
de zorggelden volledig besteed. Vorig jaar bleef er iets over waardoor elke klas €150 heeft gekregen
om materiaal van te kopen. Daarnaast zijn er een paar ronde instructietafels en computers
aangeschaft.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
Goedgekeurd:
Jaarverslag 2016-2017

Agendapunten volgende vergadering:
-Formatie
-Werkdrukverlagingsgelden/stakingsgelden
-Vakantierooster met studiedagen
-Opvolging Benno en Dafne
-100 jaar Dreefschool
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