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1. Opening en vaststellen agenda
De vergadering wordt geopend om 19:40. Voorzitter is afwezig, de vergadering wordt
overgenomen door de vervangend voorzitter.
2. Rekenen: Dyscalculie
Protocol rekenproblemen en dyscalculie:
Er wordt een PowerPoint getoond wat betreft het protocol en er wordt een samenvatting
vertelt van het protocol. Er worden vier fases van de begeleiding bij rekenproblemen in
uitgelegd. Ze worden ingedeeld in kleuren. Iedere fase heeft een hoofdstuk in het
protocol met de uitleg van de ondersteuning. In de bijlage staat een schema met alle
fases onder elkaar. Er wordt aan gegeven dat er nog aanpassingen komen in het
protocol. Bij het handelingsmodel komt nog een pijl dat er van onder naar boven moet
worden gelezen, want dat is op dit moment niet duidelijk aangegeven.
Vragen/opmerkingen: Er wordt opgemerkt dat bij fase geel al de preventieve
begeleiding van de onderwijsassistente van toepassing is, maar er is staat nog geen
handelingsplan bij. Dit staat nu pas in fase oranje. Dit wordt aangepast.
Wordt of het protocol met ouders wordt gecommuniceerd? Ja, dit wordt gedeeld met
ouders. Het protocol zelf gaat pas vanaf groep 3 in. Bij de kleutergroepen kan er een
signalering naar voren komen, maar vanaf groep 3 gaat het protocol in.
Er wordt opgemerkt dat er een juiste definitie van de fases en criteria moet komen voor
ouders binnen het protocol.
Vanuit de leerkrachten wordt er gevraagd of er duidelijkheid kan komen over de inzet
van het bijwerkboek bij de methode. Dit wordt dit opgepakt in het protocol.
3. Mededelingen
Geen mededelingen
4. Inkomende en uitgaande post
Brief Passend onderwijs IJmond. Er wordt in de brief gevraagd of het onderwerp Passend
Onderwijs standaard op de agenda van MR vergaderingen kan worden gezet.
Er wordt afgevraagd wat de MR moet bespreken over dit onderwerp.
Besluit: Als het onderwerp Passend onderwijs naar voren, dan zetten wij het op de
agenda.

5. Notulen en actielijst
Alle actiepunten zijn op een rij gezet. Er wordt geïnformeerd over de mailbox van de MR
bij de bovenschoolse ICT-ers.
6. Vanuit het PT (i.p.v. memo)
De vervangingsproblematiek neemt veel tijd in beslag. Het heeft impact op de school,
leerkrachten en leerlingen. Klassen zijn nog niet naar huis gestuurd, maar het kost veel
energie om alles in goede banen te leiden.
Pilot groepsdoorbrekend rekenen in groep 6:
Er zijn vier groepen 6 op dit moment. Er wordt gekeken naar het niveau van de
leerlingen voor rekenen. De rekenlessen worden per niveau gegeven. Leerlingen met
hetzelfde rekenniveau worden in één klas gezet en krijgen op eigen niveau les. Ouders
waren geïnformeerd, maar er was weinig response.
De evaluatie met leerkrachten en leerlingen was positief. Het proeftuintje wordt
doorgezet in groep 6.
Het uitgangspunt is niet dat dit de standaard manier wordt om de rekenlessen te geven.
Er wordt gekeken of deze groepen 6 hier volgend jaar mee door kunnen gaan.
OGO nascholing:
De bijeenkomsten zijn afgerond. Er zijn drie bijeenkomsten met klassenbezoeken
geweest. De winst van de leerkrachten en leerlingen worden geïnventariseerd.
Personeel:
V. heeft een nieuwe baan en gaat de Panta Rhei verlaten. M. neemt haar taken als
taalspecialist over. De taken dyslexie nemen de zorgcoördinatoren over. Van T. nemen
we ook binnenkort afscheid van. C. en A. nemen de taken van het portfolio over.
7. Besteding werkdruk geld
Het plan voor werkdrukvermindering wordt uit gelegd.
Het plan van directie is bekeken door de MR. Drie punten op de lijst worden
goedgekeurd, maar de uren voor de vakleerkracht gym moeten nog nader worden
bekeken. Er wordt opgemerkt dat gym vaak uitvalt door ziekte. De leerkrachten van
Panta Rhei hebben bij de MR leden aangegeven dat er geen eerlijke verdeling is van de
uren. In het huidige plan krijgen de kleuterleerkrachten allemaal één keer in de week een
vakleerkracht gym om de les over te nemen. Dit zou betekenen dat alleen de
kleuterbouw al acht uur in de week heeft om voor de bouw taken uit te voeren. Dit zou
beter verdeeld moeten worden over verschillende bouwen binnen de school.
De MR gaat hierover verder in overleg, PMR mag instemmen.
8. Ouderpanel
Er wordt gesproken over de organisatie van een ouderpanel. Directie denkt dat zij hier
beter niet bij aanwezig kunnen zijn, omdat het misschien belemmeringen bij ouders
teweeg brengt. Het moet géén klaaguurtje worden, maar de insteek is informatie geven
en advies vragen aan de ouders over bepaalde onderwerpen. Er wordt geopperd om per
onderwerp een ander ouderpanel te vragen. Iemand komt met het idee om uit elke klas
een ouder aan te dragen of om specifiek per onderwerp bepaalde ouders uit te nodigen.
Er wordt gevraagd aan de ouders in de MR of er behoefte is aan onderwerpen. Het
onderwerp gym zou een keer ter spraken gebracht kunnen worden. Eén uurtje in de
week is erg weinig.
De volgende MR vergadering, 19 juni, geven de MR ouders aan welke onderwerpen aan
bod kunnen komen in een ouderpanel.
De organisatie van het ouderpanel ligt bij directie, maar de ouders hebben het overleg.
De ouders van de MR zien het niet voor zich om alleen met ouders onderwerpen te gaan
bespreken. Zij zien graag iemand van Panta Rhei erbij die informatie kan geven over de

gekozen onderwerpen. Dit is onderwerp afhankelijk. Leerkrachten en directie denken
hierin mee.
9. Portfolio
Invoering vraagt erg veel van de groepen 5 t/m 8. Voor de onderbouw is ervoor gekozen
om een extra jaar het portfolio door te ontwikkelen. Dit betekent dat er volgend
schooljaar nog rapporten worden geschreven in de onderbouw.
Er wordt gevraagd hoe ouders er tegenover staan dat hun kind in de bovenbouw bij alle
geplande gesprekken met de leerkracht aanwezig is. Ouders en leerkrachten ervaren dit
als positief.
10. Schoolgids
De schoolgids krijgt voor aankomend schooljaar een andere lay-out. Er komt een andere
wijze van samenstellen. Het is een sneller programma, waardoor er minder tijd aan hoeft
te worden besteed.
11. Taakbeleid
De verdeling van de werkzaamheden binnen het taakbeleid wordt met de leerkrachten
overlegd. Leerkrachten mogen een formulier invullen waarbij zij voorkeur aangeven voor
de invulling van hun taakuren. Leerkrachten krijgen steeds meer inspraak hierin. Op dit
moment is het nog niet rond en staat het nog niet in de cao vermeld.
12.Werving nieuwe MR leden
Voor komend schooljaar hebben we één nieuwe ouder en één nieuwe leerkracht nodig
voor de MR. In de volgende nieuwsbrief komt een oproep aan de ouders van Panta Rhei
om zich aan te melden. Hierin wordt ook informatie gegeven over de MR en worden een
aantal punten uit de notulen met ouders gedeeld, zodat zij weten wat er zoal wordt
besproken tijdens de MR vergaderingen.
Voor de werving voor een nieuwe leerkracht komt er een stukje in de Eigenbijwijzer.
13. Instemming plan werkdrukvermindering
Er komt geen instemming voor het plan, vanwege de urenverdeling van de vakleerkracht
gym. Er moet een officiële brief komen richting directie.
Volgend schooljaar wordt het plan van dit schooljaar geëvalueerd en kan het weer
worden aangepast.
14. Rondvraag
Geen vragen

Actiepunten:
-

Ouders MR gaan rondvragen of de ouders van Panta Rhei behoefte hebben aan
onderwerpen voor een ouderpanel.
Stuk schrijven voor in de nieuwsbrief met informatie over de MR en dat we een
nieuwe ouder zoeken voor volgend schooljaar.
Stukje in de Eigenbijwijzer voor de werving van een nieuwe leerkracht.
Datumprikker aanmaken voor het etentje van de MR en de MR foto.
Brief richting directie over de instemming van het plan toeslag
werkdrukvermindering.

