Notulen MR-vergadering van basisschool De Empel
Datum
Plaats
Tijd

14 april 2020
via Teams
20.00 uur

Aanwezig: Ilse, Cindy, Peter, Thea en Ilona.
Er is een extra vergadering ingelast n.a.v. de groepsverdeling/ formatie met dit onderwerp als enige
agendapunt.
1. Groepsverdeling/ formatie
Thea en Ilse hebben gemotiveerd waarom het team voor 7 groepen i.p.v. 6 groepen wil gaan. Er zijn
nog 2 leerlingen bijgekomen, wat maakt dat de verdeling in 6 groepen met behoud van de
werkdrukmiddelen niet meer haalbaar is vanwege de grootte van de groepen. Hierbij hebben we ook
stil gestaan bij het loslaten van de werkdrukmiddelen. De MR vindt het jammer dat de
werkdrukmiddelen niet gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van de groepen, maar begrijpen de
keuze wel. De MR geeft dan ook een positief advies op een verdeling van 7 groepen. Of de keuze 4B
of 3B gaat worden ligt bij de expertise van o.a. de leerkrachten en de sociogrammen van de kinderen.
De MR wil hierbij onderstaande aanvullingen meegeven:
- voorkeur voor homogene groepen, uitgangspunt is zo min mogelijk combinatie groepen;
- voorkeur voor zo min mogelijk splitsen van klassen;
- indien een klas gesplitst wordt: zijn er momenten te creëren dat de klas wel bij elkaar is
(omdat de werkdrukmiddelen nu ontbreken)?
- de aankomende groep 8 is 2 jaar achtereen gesplitst geweest, vanwege leerlingaantallen,
maar ook i.v.m. groepsdynamiek. Is er zicht op de dynamiek nu deze klas weer als 1 groep bij
elkaar komt? En is het wijs om daar leerlingen van groep 7 bij te plaatsen?
- de combinatie van klassen die komend jaar 6-7 vormen (vorig schooljaar 4-5) was een combi
die vorig schooljaar goed uitgepakt heeft.
Als er groepen gesplitst worden, terwijl er ook een optie is om dit niet te hoeven doen, dan zien we
graag een duidelijke onderbouwing tegemoet. De MR heeft hierbij alle vertrouwen in de leerkrachten
en het team om tot een goede verdeling te komen.

