Notulen MR vergadering donderdag 22 maart 2018
Aanwezig: Liesbeth (OMR, voorzitter), Arnold (OMR), Arwen (OMR), Mariek (OMR), Bianca (PMR), Petra
(PMR), Noreen (Directeur), Miranda (MT), Mieke (GMR)
1. Van de voorzitter (informatief en besluitvorming)
- De voorzitter heet een ieder welkom en opent de vergaderring
- De agenda wordt vastgesteld, notulist vandaag is Petra
- Notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.
- Actiepunten vorige vergadering:
1. Adviesrecht MR mbt schoolvakanties : zie Reglement GMR Fectio paragraaf 5 voetnoot.
2. Rolverdeling MR: Arnold, voorzitter/ Arwen, plaatsvervangend voorzitter/ Bianca en Petra
wisselen secretarisrol
3. Vaststellen huishoudelijk reglement MR Camminghaschool: naar volgende vergadering
4. Notulen GMR opvragen: Noreen vraagt Noël van Fectio deze naar het e-mailadres van de MR
te sturen
5. Social schools MR-groep aanmaken: Petra vraagt aan Kitty wat daarvoor nodig is
6. Nieuw OMR Lid is gevonden: Marieke Jaspers. Zij zal zich de komende vergadering echt
voorstellen 
7. MR leden sturen een foto van zichzelf naar Noreen voor plaatsing op de website.
- GMR Notulen : zijn niet bijgevoegd
- GMR avond 11 april 19.00 – 22.00: Petra gaat
- Wisseling MR Leden zie actiepunt 2.
2. Van de directie (informatief)
- Werkdruk akkoord en PMR instemming.
Inventarisatie bij alle Fectioscholen. Dit wordt teruggekoppeld naar de scholen. Er wordt Fectio
beleid gemaakt als “Plan van samen”. Dit staat 5 april op de agenda van de Camminghaschool,
17 april komt het plan van Fectio dan naar de PMR.
- Leerlingenaantallen. Lijst is niet aanwezig. Voor de Camminghaschool geldt dat geboortejaar
2014 vol zit, 2015 zit bijna vol (uitgaande van 45 leerlingen, is 1,5 groep). Noreen laat weten at de
drie scholen gezamenlijk (met Barbaraschool en Anne Frankschool), er voldoende plek is voor
alle kinderen uit Bunnik.
- Ontwikkeling leerpleinen
We zijn een stap verder in onze manier van werken. Leerlingen hebben meer keuzevrijheid in het
zoeken van een werkplek, en bij het vak rekenen is gestart met instructie op doel, waarbij de
leerlingen meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Concreet betekent dit dat leerlingen
de keuze krijgen wel of geen instructie te volgen. Leden van de MR spreken hun zorg uit over de
mate waarin het de leerkrachten lukt om alle kinderen goed in beeld te hebben en om informatie
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over leerlingen onderling voldoende over te dragen. Na enige discussie hoe de leerkrachten de
leerlingen ‘zien’ wordt het punt ter kennisneming aangenomen.
Personele mededelingen.
Een van de leerkrachten heeft na integratie een baan geaccepteerd in haar eigen woonplaats.
Een van de leerkrachten re-integreert op De Boogerd.
Zoals bekend is er een leerkrachten tekort. Wij putten uit de Transvitapool. Leerkrachten uit deze
pool proberen we aan ons te verbinden, voor nu of voor de toekomst.
Tussenevaluatie Cito
Het begrijpend lezen in groep 4 scoort onder de landelijke normering, net als werkwoordspelling
van groep 7. IB heeft overleg gehad met leerkrachten en hier wordt geen zorg over uitgesproken,
er is een plan van aanpak, aansluitend aan onze methodes.
Wvttk
Er is een brief van het personeel van De Stek aan het Bestuur van Fectio in cc gestuurd aan de
MR. Het personeel van De Stek spreekt hierin zijn onvrede uit over het feit dat het bestuur niet
achter de stakingsacties van de leerkrachten staat. De PMR geleding van de Camminghaschool
gaat inventariseren of dat bij ons ook zo is. Tot nu worden er geen signalen opgevangen.
Vanuit de OMR wordt zorg uitgesproken over het feit dat een leerling van groep 7 de school
verlaat omdat hij zich al jaren niet veilig voelt op school.

Actiepunten

Wie

Wanneer

Huishoudelijk reglement vaststellen

allen

Meest recente notulen van de GMR opvragen

Noreen

Social Schools MR-groep aanmaken
OMR sturen een foto van zichzelf aan Noreen voor op de website
Inventarisatie ontevredenheid bestuur Fectio staking

Petra
Arnold
Petra Bianca

Op volgende
vergadering
Vóór volgende
vergadering
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.

Volgende vergaderdatum MR: Dinsdag 22 mei 19 uur

