
MR Godelindeschool
Notulen d.d. 28 juni 2022

Aanwezig: Rudolph Donkers (voorzitter), Karin Melissen (directie),
Hannie Pietersen, Els Pool, Ineke de Rijke, Margaret Rottier (directie),
Karin van Schuppen, Helen Vossen en Mariska Wijnhout.

Lonneke van Wijk (notulist).

1. Opening en vaststellen agenda
Rudolph opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Concept-notulen MR-vergadering d.d. 16 mei 2022
De notulen worden met onderstaande wijzigingen vastgesteld.

Blz. 2 Directie: Margaret geeft aan dat zij in de vergadering van maart
2022 heeft aangegeven dat zij gevraagd is om meerscholendirecteur van
de Emma school te worden dus dat de MR vooraf niet geïnformeerd is
klopt niet. De tekst wordt als volgt aangepast: ‘De MR is hierover vooraf
door Talent Primair niet geïnformeerd en zij vraagt zich af of zij hierover
om advies of instemming had moeten worden gevraagd’.

Alle actiepunten zijn uitgevoerd en de actielijst wordt opgeschoond.

3. Voortgangsrapportage
Personeel: Komend schooljaar gaat er een behoorlijk aantal leerkrachten
de Godelindeschool verlaten, gelukkig zijn er ook al veel nieuwe
leerkrachten aangenomen. De MR vraagt of er ook exitgesprekken worden
gevoerd en wat de reden is dat er meer leerkrachten dan normaal
vertrekken. Er is natuurlijk een aantal veranderingen dat plaatsvindt op
school, is dat een van de redenen van vertrek? Karin M. geeft aan dat er
exitgesprekken worden gevoerd en dat de redenen van vertrek
verschillend zijn. Zij heeft van niemand gehoord dat (de veranderingen
in) het beleid van school de reden van vertrek is. Ineke zegt dat er veel
onrust onder de leerkrachten is dus dat het vertrek van een aantal
helemaal niet te maken heeft met het beleid, vindt zij iets te stellig.
Margaret geeft aan dat er op dit moment voor leerkrachten veel te kiezen
is door de krapte op de arbeidsmarkt. Karin S. zegt dat mensen best
achter het beleid kunnen staan, maar het in de praktijk toch moeilijk
vinden om het uit te voeren.

Rudolph zegt dat zowel de PMR als de OMR niet meer betrokken is bij de
aanname van nieuwe leerkrachten. De MR snapt dat er snel gehandeld
moet worden, maar hoopt dat er een modus gevonden kan worden om
betrokken te worden bij de sollicitatieprocedure. Karin M. antwoordt dat
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het geen onwil is, maar er haast geboden is. In het vervolg zal de PMR en
OMR weer betrokken worden bij de sollicitaties.

In principe zal er met 5 kleutergroepen gestart worden, tenzij er nog een
leerkracht geworven wordt, dan kan er met zes groepen gestart worden.
De zesde groep zal dan bestaan uit vierjarigen die vanaf september tot en
met december op school komen. Vanaf januari zal er in ieder geval
gestart worden met een instroomgroep. Een van de kleuterleerkrachten
werkt als zzp’er en wil volgend jaar ook weer voor de klas staan, maar is
in afwachting van een operatie. Zij zal daardoor een tijdje uit de running
zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer deze operatie precies zal
plaatsvinden. Deze leerkracht zal dan vervangen worden.

Naar aanleiding van de ouderavond van groep 1/2B merkt Rudolph op dat
door Corona veel ouders van kleuters niet in school zijn geweest en de
school en de directie niet of nauwelijks kennen. Normaal is er aan het
begin van het schooljaar een informatieavond, maar deze kon door
Corona niet doorgaan. Het is van belang om goed te communiceren met
ouders. Karin M. beaamt dit en geeft aan dat er dit jaar met name in de
groepen B en C veel onrust was door de wisselingen van leerkrachten.
Komend jaar zal op deze groepen een leerkracht worden gezet die zorgt
voor stabiliteit.

Bij de middenbouw is volgend jaar grotendeels bezet, er zit alleen nog
onzekerheid een leerkracht die nu afwezig is. Niet bekend is wanneer zij
weer (volledig) kan werken. Margaret zegt dat ze, indien beschikbaar, een
extra leerkracht willen aannemen. Het invullen van een vacature is al
moeilijk, laat staan die van een vervangingsvacature.

Stand van zaken pilot Kiss & Bike: Margaret en Karin S. hebben een
gesprek gehad met de gemeente. Het zat Karin S. niet lekker wat het niet
duidelijk was wat er met die Kiss & Bike strook werd beoogd. Het blijkt
dat de Raad van State heeft besloten dat er een oplossing gezocht moest
worden voor het parkeerprobleem in de wijk, maar niet dat er verplicht
een pilot met een Kiss & Bike strook gedaan moet worden. Ouders
moesten gestimuleerd worden om de auto te laten staan en kinderen
zoveel mogelijk op de fiets naar school te laten gaan. Door Corona en het
daarmee samenhangende beleid dat alleen de ouders van de groepen 1
tot en met 3 op het schoolplein mogen komen, heeft het parkeerprobleem
van auto’s zich opgelost. Er is dus geen druk meer van het besluit van de
Raad van State.

Wel moet de veiligheid rondom school verbeterd worden en daar kan de
Kiss & Bike strook een middel voor zijn. Het bestaande toegangspad vanaf
de Gerard Doulaan verdwijnt en er komt een nieuw en breder pad tussen
het bestaande pad en de nieuwe wijk. Margaret zegt dat de bestaande
regels voor brengen en halen blijven bestaan, dus alleen de ouders van
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de groepen 1 tot en met 3 parkeren hun fiets op het schoolplein en
mogen 10 minuten voor en 10 minuten na het brengen en halen op het
schoolplein komen. De directie wil kijken hoe dit verloopt en wil niet
handhaven. Ineke zegt dat er iets van handhaving nodig is, anders blijven
ouders voor de ramen staan praten. Karin S. zegt dat er nog wel een
oplossing gevonden moet worden voor de busjes van de naschoolse
opvang. Deze zorgen namelijk mede voor de onveilige situaties. Hannie
zegt dat als de ouders van de groepen 1 tot en met 3 hun fietsen op het
schoolplein parkeren, er ook geen fietsen meer staan op de Godelindeweg
waardoor de busjes beter kunnen parkeren en er meer overzicht is.

Wanneer de directie het breng- en haalbeleid en de Kiss & Bike strook
met de ouders gecommuniceerd heeft, zal de MR hier in de MR-vertelt
aandacht aan besteden en ouders er nogmaals op wijzen dat ze na het
wegbrengen het schoolplein moeten verlaten.

Het is fijn dat nu duidelijk is wat de status is rondom de Kiss & Bike
strook en Rudolph dankt Karin S. voor haar inspanningen.

4. Werkverdelingsplan
De MR constateert dat de procedure over het werkverdelingsplan goed
verlopen is. Naar aanleiding van bladzijde 7 vraagt Rudolph of de ouders
van de groepen 2 al geïnformeerd zijn over de procedure van herverdeling
naar de groepen 3. Karin M. antwoordt dat de brief en de leerlingenlijsten
van de groepen 3 klaarliggen en deze binnenkort naar de ouders
verstuurd worden. In de brief wordt de procedure van herverdeling
beschreven.

Vorig jaar heeft de MR ingestemd met een overgangsfase om na vier jaar
tot andere schooltijden te komen. De directie wil een procedure starten
om indien mogelijk zo snel mogelijk over te stappen naar gelijke lestijden
en lesuren. Dit om de werkdruk voor de leerkrachten van de groepen 5
tot en met 8 te verlichten. Margaret geeft aan dat hiervoor een verzoek
bij de Inspectie moet worden ingediend aangezien leerlingen van
bepaalde groepen minder uren naar school gaan als de nieuwe, gelijke
lestijden eerder van start gaan. Door Corona is al moeilijk te bepalen of
leerlingen aan het wettelijk verplichte aantal lesuren voldoen. Gekeken
wordt wat leerlingen zouden missen. Volgens de overheid moeten de
basisvakken rekenen, taal en spelling staan als een huis en moeten de
overige vakken daaromheen gebouwd worden. De invulling hiervan zal
door het team bekeken moeten worden.

Rudolph merkt op dat fulltime personeel 44 uur meer vakantieverlof heeft
dan waar ze op grond van de CAO recht op hebben. Margaret zegt dat
deze uren wel door de leerkrachten gemaakt worden. In het onderwijs
wordt er in een beperkte tijd, veel gewerkt en heeft men relatief gezien,
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veel vakantie. Dit is werkdruk verhogend. Els vult aan dat het onderwijs
te maken heeft met piekmomenten.

Instemming PMR: er is voldaan aan de procedure voor het
werkverdelingsplan en de PMR stemt er daarom mee in. (Actie
Lonneke)

5. Formatieplan
Met ingang van het schooljaar 2023-2024 is voor de groepen 3 tot en met
8 twee keer per week bewegingsonderwijs verplicht. De vraag is of dit
haalbaar is gezien het tekort aan vakdocenten en accommodaties. De
gymdocent is een plan aan het maken. Het is de bedoeling om maandag,
dinsdag en donderdag de groepen gym te geven en de woensdag te
gebruiken voor themalessen. De thema’s kunnen per groep verschillen.
De OMR adviseert om de kinderen minder tekst en uitleg te geven, maar
eerder de opdracht te laten uitvoeren. Te vaak wordt er te lang uitleg
gegeven over iets dat de kinderen al vaker gedaan hebben en dus al
weten.

Rudolph constateert dat de huidige groepen 3 kleine groepen zijn van 22
leerlingen. Dit is voor de leerkracht heel prettig, maar hierdoor krijgt
school wel minder geld van het rijk. Margaret zegt dat er in deze groepen
ruimte is voor zij-instromers en dat het niet te voorspellen is hoe het een
en ander eruitziet wanneer er geen NPO-gelden meer worden toegekend.

Advies PMR: Het formatieplan is met het team besproken en de PMR geeft
een positief advies. Daarnaast complimenteert de MR de directie met de
invulling van de formatie gezien de vertrekkende leerkrachten en de
krapte op de arbeidsmarkt. (Actie Lonneke)

5a. Bestedingsplan middelen aanpak werkdruk 2022-2023
Het plan voor de besteding van de middelen om de werkdruk aan ta
pakken ligt in lijn met die van vorig jaar.

Instemming: De PMR stemt in met het bestedingsplan middelen aanpak
werkdruk 2022-2023. (Actie Lonneke)

6. Bijlage Schoolgids
Karin S. vindt het feit dat GVO/HVO niet vanuit school gegeven wordt,
maar eigenlijk gefaciliteerd wordt, niet duidelijk naar voren komen,
Margaret zal kijken of zij de tekst nog iets krachtiger kan maken. Ineke
wil graag een jaarplan voor GVO/HVO. Margaret zal hiernaar vragen.

De zomervakantie begint volgend jaar op 24 juli in plaats van 26 juli en
het gaat om de vakanties voor 2022-2023.
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De bezetting van de PMR moet worden geactualiseerd en achter Lonneke
moet het woord ‘ouder’ weg. Eva Lucassen is uit het ouderpanel, daarvoor
in de plaatst is Lideke Dun.

Met de komst van Niels de Leeuw als leerkracht, is er ook een nieuwe
Anti-Pest Coördinator (APC). Hij heeft de cursus al gedaan en was op zijn
vorige school ook een Anti-Pestcoördinator. Door het vertrek van Lucinda
is er nog een vacature voor een APC.

Instemming: Met inachtneming van bovengenoemde wijzigingen stemt de
MR in met de bijlage bij de schoolgids. (Actie Lonneke)

7. Sociale veiligheid
Karin S. vraagt hoe de ervaringen zijn ten aanzien van de implementatie
van het PBS-beleid en hoe het gaat in de klassen. Karin M. zegt dat ze de
helft van de tijd kwijt is aan (het afhandelen van) pestsituaties. Er speelt
veel in sommige groepen. Karin S. vraagt of de registratie van de
incidenten adequaat is waarop Karin M. antwoordt dat het
registratiesysteem Swiss wordt gebruikt, maar niet door iedereen.
Leerkrachten doen zeker aan PBS maar niet altijd. Corona is van
negatieve invloed geweest op het pestgedrag en de onrust in sommige
klassen.

Karin M. heeft de APC-cursus gedaan en was erg enthousiast over de
cursusleider. Helaas gaat zij ermee stoppen waardoor ze niet meer door
school ingehuurd kan worden. Naar aanleiding van de cursus gaat het
beleid worden herzien. Er wordt te veel en te lang gepraat, er zal eerder
omgeschakeld moeten worden en sneller actie ondernomen moeten
worden. Het team zal met elkaar in gesprek moeten gaan, omdat er een
normering moet komen en als die normering er is, zal dit ook door alle
groepen uitgevoerd moeten worden. Els voegt toe dat het veel tijd en
moeite kost om consequent te zijn. Als het kan, wordt er gepest. Karin M.
zegt dat aan het begin van het schooljaar veel aandacht besteed zal
worden aan de groepsvorming. Margaret geeft aan dat er trainers komen
om de groepsvorming bij de leerkrachten op te frissen. Ineke zegt dat de
afspraken die gemaakt worden ook in de parallel moeten worden
afgestemd. Karin M. beaamt dit en zegt dat leerkrachten constant met
elkaar in gesprek moeten om ervaringen uit te wisselen. Zo ontstaat een
norm. Dit zal uiteraard door de directie gefaciliteerd moeten worden.

Karin S. vraagt of het voor de individuele leerkracht duidelijk is wat hij/zij
moet doen. Karin M. gaat aan de procedure toevoegen wat de
verschillende fases zijn en welke stappen er gevolgd moeten worden. Op
de vraag of er mogelijkheden zijn om de leerkrachten hierin te
ondersteunen antwoordt Karin M. dat de cursusleider er helaas mee stopt,
maar dat zij wel aan haar wil vragen of zij nog iemand weet die op school
kan helpen.
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Afgesproken is om PBS ook volgend jaar als speerpunt te benoemen en
PBS te blijven monitoren.

8. Corona en hybride onderwijs
Indien nodig wordt het hybride onderwijs weer opgepakt, dit is alleen in
het geval een leerkracht ziek is.

9. Bezetting PMR
Margaret deelt mee dat er een nieuw PMR lid gevonden is, namelijk
Nienke van den Berg. Nienke geeft les in de kleuterbouw en zal Hannie
met ingang van volgend schooljaar vervangen. Komend schooljaar zal de
PMR uit drie leerkrachten bestaan. Mochten (nieuwe) leerkrachten alsnog
zitting willen nemen in de MR, dan zijn ze natuurlijk van harte welkom.

10. GMR
Rudolph zegt dat de GMR de begroting van Talent Primair heeft
goedgekeurd.

11. De MR vertelt…
Instemmingen en adviezen, waardering dat formatie zo goed als rond is,
dat PBS speerpunt voor volgend jaar blijft. (Actie Lonneke)

12. Datum START-vergadering
De START-vergadering vindt plaats op woensdag 14 september om 17.00
uur in het lokaal van Els.

13. Agendapunten volgende vergadering
START-vergadering 14 september om 17.00 uur.

14. Sluiting
Rudolph dankt alle aanwezigen voor het afgelopen jaar en de sluit de
vergadering om 21.45 uur.
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Actiepunten uit de MR-vergadering van 28 juni 2022

Actiepunten Wie Datum Gereed
1 Instemming

werkverdelingsplan
Lonneke 28-06-20

22
z.s.m.

2 Advies/instemming
Concept-Formatieplan

Lonneke 28-06-20
22

z.s.m.

3 Instemming PMR
bestedingsplan middelen
aanpak werkdruk

Lonneke 28-06-20
22

z.s.m.

4 Instemming bijlage
schoolgids

Lonneke 28-06-20
22

z.s.m.

5 De MR vertelt Lonneke 28-06-20
22

z.s.m.
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