Notulen medezeggenschapsraad CBS de Finne
Aanvang: Maandag 09 april
Tijd: 16.00 uur

1. Opening
Bas opent de vergadering met een speciaal welkom aan Diana die als nieuw lid in de MR
komt. Sanne opent verder met een gedicht uit : Je glimlach is een brug.
Volgende vergadering opent Diana.
2. Vragen/opmerkingen over de notulen van 07 februari 2018
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over de notulen, ze worden goedgekeurd en op
de site gezet.
3. Strategisch beleidsplan (Bas)
Hanneke Hibma (contactpersoon GMR) wil graag meer weten hoe wij, op de Finne, met
het strategisch beleidsplan werken. Iedereen heeft op die vragen kunnen reageren. Bas
heeft er een goede samenvatting van gemaakt en deze weer teruggekoppeld naar de
GMR.
4. Beleidsstuk werkdrukakkoord
Er is met het team gebrainstormd over de aanpak werkdruk. Het bestedingsplan hebben
we over de mail ontvangen. We hebben dit door kunnen nemen, er zijn geen vragen over
en de PMR stemt hier dus mee in voor akkoord.
Samenvatting werkdrukakkoord:
Het team en directie van de Finne doen een aanvraag naar een extra leerkracht voor 1
dag op de Finne. Dit om de leerkrachten de mogelijkheid te geven om werkzaamheden te
verrichten die de werkdruk kunnen verlagen. Het gaat hierbij om:
- groepsplannen maken
- kindgesprekken voeren
- rapporten maken en bespreken
- les/activiteiten voorbereiden
- groepjes kinderen extra begeleiden/ondersteuning geven
- uitvoeren van een niet lesgevende taak volgens de taakomschrijving in taakbeleid
- scholing en deskundigheidsbevordering (we denken hierbij ook aan het afnemen van
collegiale consultaties in de leerkoppels)
Tevens heeft een extra leerkracht taakuren die ondersteunend zijn in de
werkdrukverlaging.
5. Concept formatie volgend schooljaar
Er is een lichte stijging in het leerlingaantal. Hierdoor kunnen de uren van de IB’er
worden uitgebreid van een halve dag naar een hele dag. Ook kunnen de uren van de OA
2 ochtenden verlengd worden met een uur extra. Willemke neemt voor een halve dag
ontslag (wo. Ocht.) en Jehannes neemt op vrijdag ouderschapsverlof. Er komt dus ruimte
voor anderhalve dag voor een nieuwe leerkracht. Er zijn gesprekken geweest met
Marjolein Teitsma. Over de verdeling van leerkrachten over de groepen formatie komt
later meer duidelijkheid via de mail, graag ook via mail reageren omdat we geen
vergadering meer hierover hebben.

6. Rondvraag
De methodiek en ontwikkelingsmaterialen van groep 1/2 waren verouderd. Er is een visie
op onderwijs aan het jonge kind op CBS de Finne geschreven. Deze graag doornemen en
reageren. De volgende keer wordt het een agendapunt.
7. Sluiting
16.30 uur
Notuliste: Hennie
Volgende vergadering maandag 2 juli 19.30 uur

