Vergadering: Medezeggenschapsraad Panta Rhei
Datum: 22 maart 2017
Tijd: 19:30 - 21:30 uur
Locatie: Lerarenkamer Panta Rhei
Aanwezig (leerkrachten):
Kim van Duijn
Mirjam de Huu
Mischa Roberts
Tanja Hollenberg (secretaris)

Aanwezig (ouders):
Sabrina Weijers
Joyce de Koning
Lisette Kraakman (voorzitter)
Annemieke Sinnige

Aanwezig (directie):
Francis van Dijk

1. Opening en vaststellen agenda
Lisette opent de vergadering om 19:30 uur.
2. Mededelingen

3. Inkomende en uitgaande post

4. Notulen en aktielijst
Tekstueel
De notulen worden goedgekeurd.
Aktielijst
Zie bijlage
Toegevoegd aan het overzicht zittingstermijnen MR: Mirjam haar laatste jaar, Tanja geeft aan dat deze rol
door Tamara van der Heijden overgenomen wordt vanaf september 2017.
5. Portfolio
Tamara van der Heijden sluit bij de vergadering aan om haar studie onderzoek verder uit te leggen.
Er is een overzicht gemaakt van de ontwikkelingsfases voor het portfolio gebruik vanaf nieuwe schooljaar.
Tamara legt dit overzicht uit en hierin staan ook de resultaten van ouders/verzorgers die naar aanleiding van
de enquête zijn binnengekomen. Daarnaast is er een pilot gedraaid in de groepen 6/7/8, in het overzicht zijn
de plus en driehoek uitkomsten zichtbaar. Deze groepen zijn gebruikt omdat zij hier al mee werken en het
beste hierover feedback kunnen geven.
Dit overzicht heeft Tamara samen met Marijke tijdens de studiedag getoond, hierop is feedback gegeven en
verwerkt in het document.
Tamara zal dit onderzoek voorleggen bij de directie en de planning is dat portfolio’s volgend schooljaar
breed ingezet zullen worden.
6. Memo PT
Francis ligt de memo toe, ter nadere informatie.
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7. Evaluatie Facebookpagina
Francis licht dit punt toe. De ervaringen van de afgelopen periode zijn zeer positief. In het begin zijn er bijna
dagelijks berichtje geplaatst maar dat is nu minder. Er zijn veel volgers en daarmee is sprake van een breed
bereik. Tot op heden zijn er geen negatieve berichten op geplaatst. Monique beheert samen met Francis de
foto’s die geplaatst worden, om zo te voorkomen dat de leerlingen die niet op sociaal media mogen komen
daarop te zien zijn. De werkbelasting is minimaal en te doen, legt Francis uit. Francis is benieuwd naar de
mening van de ouders. Ervaring is dat de ouders onderling er veel over hebben gesproken, vooral in het
begin zijn veel berichtjes ontvangen dat het een positieve ontwikkeling is. De vraag van Francis aan MR:
mag facebook in de lucht blijven? Hieraan verleent de (O)MR haar instemming.
8. Wijziging organisatiestructuur
Tijdens de studiedag hebben Francis en Natasja aan het team uitleg gegeven van de voorgenomen
organisatie wijziging. Door het team is hier niet of nauwelijks op gereageerd.
Lisette legt uit dat vanuit het team bij de MR wel zorgen worden geuit. Deze zorgen worden kort gedeeld.
Ook wordt de wijze van informatieverstrekking aan het team besproken.
Insteek van de MR is de 4 besluiten goed uit elkaar te houden en dat het de voorgenomen wijziging van de
directie en zorgstructuur los moet worden gezien van de bij naam genoemde poppetjes. De belangrijkste
vraag die moet worden beantwoord is of een twee koppige directie en het werken met 3 zorgco’s beter is
voor de school. Wat voegt het toe? De twee adjunct-directeuren komen te vervallen waardoor er een laag
wordt uitgehaald. De zorg bestaat onder meer dat hierdoor de afstand tussen de directie en leerkrachten zal
toenemen en hoe dit voorkomen gaat worden. Francis legt uit dat de lijnen hierdoor juist korter worden en
het delen van de verantwoordelijkheid een bredere algemene basis vormt. De vraag komt aan de orde hoe
de lijnen met de verschillende bouwen vorm zal worden gegeven. Het idee is nu dat vanuit elk leerjaar een
leerkracht wordt aangewezen die een verbindende rol krijgt en 1x per maand overleg heeft met directie.
Francis wil graag weten hoeveel leerkrachten er tegen dit voorstel zijn en wat de concrete bezwaren zijn.
Lisette zegt toe dit nader te inventariseren (geanonimiseerd) en geeft aan dat de ontvangen zorgen reden
zijn voor de MR om eea zorgvuldig te onderzoeken en reeds daarom niet akkoord te kunnen gaan met het
verzoek tot verkorting van de gebruikelijke termijnen voor het uitbrengen van advies/instemming.
9. Formatie
Francis legt uit dat de bestaande groepen 4, volgend jaar verdeeld zullen gaan worden in drie groepen 5.
Daarvoor zal net als 2 jaar geleden een stappenplan opgezet worden.

Lisette dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.
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