Notulen
MR vergadering OBS De Sterrensteen
4 oktober 2017
19:30 – 21:45 uur
Locatie: radiumstraat
Vergadering is belegd door de voorzitter van de MR: Gert-Jan Dutman (OL/VZ)
Deelnemers: Gert-Jan Dutman (OL), Matthijs Rozeboom (OL), Masja Mollema (PL), Nynke Harsta (PL),
Rinske Swart (PL), Bianca Oostman (OL)

Agendapunt

Aantekeningen voor eigen gebruik

1. Welkom, wie wil notuleren?

Bianca Oostman

2. Welkom iedereen & Voorstellen Monique Inja
3. Mededelingen
a) Mr Training avond 9 oktober 2017

2.
Alle MR leden hebben zich voorgesteld.
3.
Monique Inja blijft i.t.t. eerdere berichten niet tot
einde van dit kalenderjaar, maar tot het einde
van dit schooljaar. Monique heeft i.o.m. Theo
Douma besloten om niet alleen op de winkel te
passen, maar ook aan de slag te gaan met
verbeteringen binnen de Sterrensteen. Een
verblijf tot einde kalenderjaar is dan te kort.
Monique geeft aan dat de salarissen worden
doorbetaald tijdens de staking van 5 oktober.
Helen Goudemond is naast Fenneke Tjoelker de
nieuwe IB-er.
3a.
Gert-Jan, Nynke en Bianca gaan 9 oktober naar
de MR opleiding in Postiljon in Haren

4.
a)
b)
c)

Vaststellen Agenda & Notulen
Agendapunten toevoegen?
Notulen vorig overleg juni 2017 (bijlage I)
Vergaderdata

4a.
Naast de agendapunt die er staan had Bianca
nog puntje pesten aangevoerd.
b.
De notulen van juni 2017 zijn goedgekeurd door
de leden van de MR
c.
De vergaderdata zoals deze er nu staan zijn
akkoord. Misschien dat er nog een tweetal
bijkomen komen in maart, maar dat wordt in de
volgende vergadering gepland.
11 december is Monique niet aanwezig i.v.m.

studiereis naar Zuid-Afrika. De vergadering gaat
dan wel door. Andere mogelijke data om in
december te vergaderen vallen af.
5.
a) Plannen schooljaar 2017/2018
b) Huisvesting OBS de Sterrensteen OB & BB
c) Stand van zaken personeel
d) Continurooster: wijziging per 1-1-2018
e) Pesten

5a.
Tijdens de eerste margedag zijn er door het
personeel allerlei acties genoemd voor het
jaarplan. In de MT vergadering van woensdag 4
oktober zal gekeken worden welke plannen
prioriteit hebben. Zo is voor veel docenten het
werken met combiklassen nieuw en zal er extra
aandacht komen hoe de lessen worden
weggezet. Er wordt van de kinderen veel
verwacht.
De leerkrachten zullen veel samenwerken en
overleggen wat werkt en niet.
Hierin wordt gekeken naar een goede
samenwerking en een kwalitatieve goede manier
van lesgeven.
5b.
Doordat de instroom van nieuwe leerlingen is
teruggenomen wordt er gekeken of de
huisvesting naar 1 locatie kan. Aangezien dat de
huisvestingskosten van de locatie Radiumstraat
hoog zijn, is een samenvoeging op locatie
Siersteenlaan logisch. Dit kalender wordt dit plan
verder uitgewerkt. Een samenvoeging is niet
eerder aan de orde dan het schooljaar
2018/2019.
Ondanks dat de terugloop van nieuwe leerlingen
een normale trend is, kan een betere profilering
van de Sterrensteen er wel voor zorgen dat meer
leerlingen kiezen voor Sterrensteen. Gedacht kan
worden een betere samenwerking met het SKSG
en Openbaar Onderwijs Groningen. Zo kunnen
de banden de met de Flonkersteen (SKSG)
aangehaald worden om bijvoorbeeld peuters
(+3jr), mee te laten lopen in groep 1. Ook
kunnen peuters en hun ouders uitgenodigd
worden voor activiteiten als de lampionnen
tentoonstelling.
5c.
Helen Goudeman Zij zal als IB-er fungeren voor
de groepen 3, 4, 5 & 8.
Fenneke Tjoelker zal IB-er zijn op de groepen 1,
2, 6 & 7.
Zoals al eerder vermeld zal Marije Vellinga niet
terugkomen. Wie dit wel gaat worden is nog niet
duidelijk. Ik zou dit eruit halen. Het is niet
logisch en het gaat ook niet gebeuren is de
verwachting, maar aangezien de notulen
openbaar worden zou ik dit NU nog niet melden.
Monique zal de re-integratie doen van Marije
Sagel, Maaike Stuiver en Naomi Waalkens.
Naomi zal gewoon terug komen zij is net

bevallen van een dochter "Jitte" en heeft nu
zwangerschapsverlof. Op dit moment valt Ester
voor haar in.
Voor Marije valt Miranda in en voor Maaike
Corien.
Verder is er een vaste invalkracht meester
Jasper. Hij staat voor groep 1/2a & 3a.
5d.
Over de werking van het huidige continurooster
is het personeel niet geheel tevreden. Daarom
zal er vanaf 1 januari een aanpassing
plaatsvinden in het rooster. Hoogstwaarschijnlijk
zullen de schooltijden wijzigen namelijk:
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag
8:30-14:00 en de woensdag van 8:30-13:00.
Dit zal Monique nog wel in MT bespreken en
bespreken hoe de pauzes het beste ingevuld
kunnen worden, zodat de leerkrachten genoeg
rust tijd hebben.
Bijkomend voordeel is dat er meer margedagen
ontstaan. Nu zijn dat er 3 per schooljaar en dat
worden er dan 6. Zodoende komt er meer tijd
voor schooltaken die een leerkracht moet doen
buiten de lessen om. Maar ook ontwikkeling en
teambuilding krijgen meer aandacht.
Na de kerstvakantie zullen er 3 margedagen bij
komen. Dit zal via de Sterrenstof op tijd
gecommuniceerd worden naar de ouders.
5e.
Bianca gaf aan dat het haar opvalt dat er in de
eerste vier weken van dit veel gepest wordt op
school. Er is al over pesten en het protocol in de
klassen gesproken. Intern is er een pedagogisch
klimaat team die dit ondersteund/begeleid, dit
zijn Jaap, Miranda en Corien.
Monique geeft aan dat het erg belangrijk is dat
ouders tijdig aangegeven wanneer ze merken
dat hun kind gepest wordt. Pesten kan alleen
stoppen als alle betrokken partijen op de hoogte
zijn en meewerken. Monique geeft aan het
signaal mee te nemen in het overleg met de
IB-ers.
6.
a) MR samenstelling 2017-2018
b) Communicatie van docenten naar ouders. Hoe
gaan we dit aanpakken.
c) Jaarverslag 2016-2017 (Bijlage II)
d) Afscheid Mariëlle & Paulien

6a.
De samenstelling van de MR blijft zoals hij nu is.
6b.
De namen en foto,s (?) zullen gecommuniceerd
worden op de website eveneens het mailadres
mrobssterrensteen@gmail.com. Ook zal er met
enige regelmaat via de Sterrenstof met ouders
gecommuniceerd worden. Bij het
afscheidsetentje van Marielle en Paulien zullen
we een foto maken om de nieuwe MR aan de
ouders voor te stellen.
6c.
In het jaarverslag zal er een aanpassingen in de

tekst komen i.v.m. het incident van de ouders.
6d.
Voor het afscheid van Marielle en Paulien zijn er
2 data genoemd 7 of 14 november. Deze zullen
voorgelegd worden door Gert-Jan aan de dames.
Het idee is om een hapje te eten en een
kadobon te kopen met een bos bloemen voor
ieders.
Monique heeft aangegeven dat hier een budget
voor is. De MR heeft namelijk recht om 1x per
jaar iets samen te doen. Het idee van de
cadeautjes zal teruggekoppeld worden aan
Monique.
7. Rondvraag

7.
Geen bijzonderheden

8. Afsluiting

21:45

Geplande Overleggen:
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

4 oktober 2017
11 december 2017
19 maart 2018
18 juni 2018

