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1. Gesprek met de heer Roskam (GMR lid) 
GMR lid Roskam was uitgenodigd om toe te lichten wat er tijdens de GMR vergaderingen in 

grote lijnen besproken wordt. Het doel is om een korter lijntje te spannen tussen MR en 

GMR. 

R. is uitgenodigd omdat hij de school vertegenwoordigt bij de GMR, de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad voor 66 RVKO scholen. Deze raad bestaat uit 8 + 8 leden 
(personeel + ouders). Ze buigen zich over de gemeenschappelijke onderwerpen: 

- Formatiebegroting (verdeelsleutel over scholen) 
- Binnenklimaat (er is een budget voor 69 scholen en dit moet verdeelt). 
- Organiseren elk jaar een GMR-MR dag (ging dit jaar niet door). 
- Er komt een vernieuwingsslag rond ICT. Dit moet gecoördineerd, zodat de onderlinge 

communicatie soepeler kan verlopen.  
Tussendoor vraagt P. ook naar stand van zaken rond het verduurzamen van de scholen.  
Thomas antwoordt door een reeks belemmeringen op te sommen. Deze zullen op papier met 
ons gedeeld worden.  

2. Ervaringen van 2e lockdown 
P. deelt mee dat de ouder-MR leden via whats-app een rondje hebben gedaan langs de 
ouders om te vragen naar hun ervaringen met het afstand-onderwijs. Zonder op details in te 
gaan, hebben we de aanwezige docenten kunnen melden dat de achterban erg positief is 
over hoe de school het afstand-onderwijs georganiseerd heeft.  

3. Formatie 
Op dit moment zijn er veel zwangere collega’s, met verlof of net bevallen. Daarom zijn er 
veel nieuwe gezichten. Daarmee komen we op de volgende vragen uit de achterban “is er 
niet veel verloop op de Provenier?” en “zo ja, wat zijn de oorzaken daarvan”.  
B. antwoordt dat het team dat er nu zit enthousiast is over de lijn en de vernieuwing. 
Vernieuwing past niet bij iedereen en daarom zijn mogelijk ooit leerkrachten naar elders 
gegaan.  
S.: als vernieuwing te hard gaat loop je dan niet risico dat het aantal docenten die hiervoor 
geschikt is kleiner wordt?  
Volgens C. is het eerder andersom: De vernieuwing trekt juist leerkrachten die speciaal 
daarom bij de Provenier willen werken.  

4. MR-cursus 
De online cursus van februari is reeds overboekt. In april is de reprise. 

5. Referentieniveaus: schoolnormen en ambities 
Het document referentieniveaus basisschool De Provenier is gedeeld met de MR. Het 
document moet beter bestudeerd worden door de oudergeleding en zal tijdens deze 
vergadering weer besproken worden. Helaas is dit in de voorbereiding niet meegenomen. 

6. Rol van de OR 
Er is wat onduidelijkheid omtrent het ‘opheffen’ van de OR. Is deze nu afgeschaft of is er nog 
een waakvlammetje? De OR is omgezet naar de AC (activiteitencommissie). Op dit moment 
zijn er minder activiteiten door corona. Er is sinds vorig jaar een eventmanager actief, collega 
D. die ouders kan oproepen een activiteit mee te helpen organiseren. Ook zal er, na corona, 
een groep aangemaakt worden op social-schools met ouders die graag willen helpen bij de  
activiteiten. Dit alles is eerst besproken met de OR ouders. Nadat er een akkoord was 



 

bereikt is dit in een bericht naar alle OR-ouders gestuurd op 13 oktober 2020. Onze vraag is 
of dit een goed alternatief is voor de OR.  
Mogelijk dat het idee (later op de agenda) om werkgroepjes te vormen rond de thema’s een 
optie is.  

7. Notulen digitaal beschikbaar stellen 
B. gaat zorgdragen voor het verspreiden van de notulen Er wordt gekeken of het mogelijk is 

om een tegel voor de MR in de app te plaatsen. Hier komen dan notulen, agenda’s en 

jaarverslagen te staan. Bastiaan kijkt wat de mogelijkheden zijn op de website en in de app. 

8. Concept jaarverslag 
V. en C. hebben het document aangepast en gedeeld met de MR.  

9. Rondvraag 

9.1. Samenvoegen van groepen 7 en 8 
M. is weggevallen en er is geen vervanger gevonden. Er is een oplossing gevonden die 
gedeeld is met de ouders. Het blijkt dat de ouders van groep 7 over het algemeen blij zijn 
met deze oplossing. Uit groep 8 komen wel bezorgde geluiden: Blijft het niveau hoog? En het 
afsluiten van de basisschool doe je in de intimiteit van groep 8. De school vraagt om 
vertrouwen, wetende wat ze te doen staat.  
Het laatste argument wordt uiteraard gehoord en meegenomen naar de betrokken 
leerkrachten en begeleiders: Leerlingen zullen het gevoel krijgen als team 8 naar de 
eindstreep te gaan.  
 

9.2. Het niveau van groep 7 over de afgelopen jaren 
Sommige ouders vroegen zich af of er systematische achterstanden zijn in de groepen 7 op 
deze school. P. vraagt of dit in statistieken is terug te zien (cito scores). B. gaat de cijfers 
onderzoeken en zal ons de uitkomst laten weten.  

 

9.3. Armoede en schooladvies   
De meeste van ons hebben de documentaire “klassen” gezien. Over een basisschool in 020. 
Deze documentaire schetste een beeld dat vragen oproept over hoe het armoede vraagstuk 
in Rotterdam opgelost wordt. Het speelt hoe dan ook, op school, in de wijk, in Rotterdam. Er 
zijn een paar vragen:  

- In hoeverre is het een probleem op de Provenier? 
- Wat doet de Provenier er al mee? 
- Is er nog iets aan toe te voegen? 

P. wil dus eerst inventariseren of we er überhaupt iets mee moeten. Daarvoor zijn wat 
statistieken nodig. De vraag is ook aan Roskam van de GMR gesteld.  
Er zijn gemeentelijke gelden die op basis van een sleutel over wijken en scholen worden 
verdeeld. De gemeente heeft informatie over gezinnen in de schuldsanering. De school heeft 
geen informatie hierover in verband met de privacy. De school volgt wel een programma 
voor zorgleerlingen namens de gemeente: “Zorgleerlingen in Beeld” = Zib-leerlingen.  
 
P. stelt ook de gewetensvraag die uit de documentaire naar boven kwam:  
“Wordt op de Provenier het eindadvies beïnvloed door de achtergrond van de leerlingen?” 
(zo was in de documentaire te zien hoe een kind waarvan de ouders laag opgeleid waren 
daardoor mogelijk een lager advies kreeg voor een vervolg opleiding. En andersom).  
B. en C. hebben beiden dit jaar meebeslist over de adviezen. Zij kunnen beamen: Op de 
Provenier kijken de docenten alleen naar de leerling. 
 



 

9.4. Werkgroepen op thema’s 
De thema’s die worden genoemd zijn Identiteit, Groen/Duurzaamheid, Armoede en 
Fondswerving. Om dit te organiseren moeten de doelstellingen en bevoegdheden van deze 
werkgroepen goed afgebakend en omschreven worden. P. wil een voorzet doen en dit zal 
besproken worden met de MR en de directie.    
  

10. Actiepunten 
Afspraak Wie 

• Statistieken overleggen over eventuele dip in Cito-score in groep 
7 gedurende de afgelopen 5 jaar. 

B. 

• Volgen van de cursus MR  B. 

• Referentieniveau's: bestuderen en voorzien van feedback Ouderleden 

• Notulen binnen 3 dagen verzenden naar alle leden C. 

• Verspreiden notulen onder de ouders via de website 
Of:  Notulen op de website plaatsen en ouders daarvan op de 
hoogte stellen 

B. 

 

• Nieuwe werkgroepen omschrijven  P. 

• Jaarverslag 2019-2020 C. en P. 

• Notulen van de MR op de website plaatsen. Kijken hoe dit 
mogelijk gemaakt kan worden.  

B. 

 

 

 


