Notulen van de MR vergadering op 12-04-2018
Aanwezig: Sanne, Ilse, Vitalina en Angela
1. Punten n.a.v. vorige vergadering
1. Bevestigen notulen 13-02-2018
De notulen is bevestigd en komt op de website.
2. Algemene punten
1. VDA/DaVinci
- Na de meivakantie zijn er geen thema’s meer van DaVinci, de methode is dan uit. De klassen kunnen
zelf invullen wat ze in de tijd van DaVinci gaan doen.
- Het advies van de oudergeleding is om geen eten meer te doen als themawerkstuk; dit haalt de
aandacht van de andere werkstukken weg. Dit is ook afgesproken binnen het team. Er wordt gekeken
hoe het koken een plek kan krijgen tijdens de lessen van DaVinci.
- De leerkrachten van groep 3 t/m 8 hebben een doel op het verbeterbord gemaakt rondom het maken
van een onderzoeksvraag. De leerkrachten merkten dat de leerlingen vooral voor het eindproduct gaan
en niet voor het proces (dus het leren). Er zijn lessen besteed aan het maken en van een goede
onderzoeksvraag.
- Aan de oudergeleding is gevraagd hoe zij tegenover de uitjes van DaVinci van het afgelopen jaar
staan. Zij hebben de uitjes als positief en leerzaam ervaren.
- De oudergeleding vraagt of het gebruikelijk is dat leerlingen spullen voor het themawerkstuk van thuis
mee moeten nemen. Dit is niet de bedoeling, tenzij het om kosteloos materiaal gaat. Andere spullen
die nodig zijn, worden door de school geregeld of er worden alternatieven gezocht voor spullen. Dit
wordt gecommuniceerd naar alle ouders via de nieuwsbrief.
2. Voortgang werkgroepen
- ICT: De leerlingen van groep 5-6 zijn enthousiast over het gebruik van Snappet. Voor de leerkracht is het grote voordeel dat ze direct ziet wie welke fout maakt en haar onderwijs daarop aan kan passen.
- Sociaal emotioneel: Het pestprotocol is af en wordt later in de vergadering besproken. Verder doet de
school op 19 april mee aan de dag tegen het pesten. Er wordt dan onder andere aandacht besteed aan
het pestprotocol.
- Taakspel: In groep 3 is taakspel even gepauzeerd, omdat de groep niet geschikt is om Taakspel mee te
spelen. Yagmur volg op dit moment een cursus om Taakspel in groep 5-6 te kunnen geven.
- Alle werkgroepen presenteren tijdens de studiedag van 14 mei hun vorderingen van afgelopen jaar en
plannen voor het komende jaar. Terugkoppeling hiervan volgt bij de volgende vergadering.
3. Schoolprestaties (NSCCT, Cito)
In de vorige vergadering is besproken dat de CITO-resultaten van de middentoetsen tegenvielen. Deze
resultaten zijn beter bekeken en naast de NSCCT gelegd en het bleek minder tegenvallend dan gedacht.
Voor rekenen is er wel meer leerrendement behaald wanneer deze naast de NSCCT wordt gelegd.
Spelling is een aandachtspunt en hier zijn binnen het team al afspraken over gemaakt. De resultaten
van begrijpend lezen zijn voorgelegd aan een externe (werkzaam bij Nieuwsbegrip) en deze kan de
tegenvallende resultaten ook niet verklaren. Er zijn inmiddels lesbezoeken afgelegd in alle klassen die
werken met Nieuwsbegrip en naar aanleiding hiervan zijn afspraken gemaakt met het team. De
conclusie is dat de methodiek Nieuwsbegrip wordt uitgevoerd zoals beoogd.
4. Medewerkers (verzuim, vorderingen, cursussen, formatie)
- Het begrotingsgesprek heeft afgelopen week plaatsgevonden bij BOOR. Dit was een positief gesprek
en het komende jaar zal er ruimte zijn in budget voor een LIO-stagiair en eventueel een instroomgroep
voor de kleuters wanneer de school zal groeien.

- De formatieformulieren zijn afgelopen week naar de leerkrachten verstuurd en worden tijdens de
studiedag van 22 mei besproken. Er wordt die dag gekeken naar de formatie voor komend jaar.
- Petra zal niet meer terugkeren op de Tuimelaar. Veronique, die haar eerder dit jaar ook al verving, zal
haar vervangen tot het einde van het jaar. Wanneer het proces met Petra afgerond is, zal er een
vacature vrijkomen.
5. OR
In de OR loopt het goed. Komende week is de laatste vergadering waarin de taken voor het volgende
jaar vast verdeeld gaan worden. Ook de scrumborden werken nog steeds prettig.
6. Leerlingen (PR, Passend Onderwijs)
De Facebook loopt goed en er worden veel berichten geplaatst. Het plan ligt er om ook gesponsorde
berichten te plaatsen om zo meer mensen te bereiken.
7. Renovatie
Voorlopig verloopt de renovatie voorspoedig en volgens plan.
3. Ingekomen stukken
1. Protocollen
Naar aanleiding van de vorige vergadering staan de protocollen nogmaals op de agenda. De
protocollen worden besproken en er wordt advies gevraagd aan de MR rondom deze stukken.
De protocollen zijn afgelopen tijd voorgelegd aan verschillende ouders en leerlingen. Deze hebben
aanbevelingen gedaan en deze zijn in het protocol verwerkt. De MR stemt in met de protocollen en
heeft geen adviezen.
4. Mededelingen
1. Werkdruk
In het regeerakkoord is afgesproken dat er structureel middelen vrijkomen voor het verlagen van de
werkdruk in het PO. De personeelsgeleding legt uit wat dit voor de Tuimelaar kan betekenen.
Enkele maanden geleden is het team begonnen aan een werksessie over werkdruk. Deze
werksessie is destijds niet afgerond. Op de studiedag van 22 mei wordt deze werksessie hervat en
wordt er met het team gekeken waar de werkdruk ligt en hoe ze deze met het budget kunnen
verlichten. De PMR zal vervolgens een voorstel schrijven. Hierover wordt in de volgende
vergadering een terugkoppeling gegeven.
2. Opening nieuwe school
In de vorige vergadering is aan de MR gevraagd of zij mee willen denken over de opening van de
nieuwe school in het nieuwe schooljaar. Deze vraag wordt opnieuw voorgelegd.
- De oudergeleding stelt voor om de leerlingen te vragen naar hun ideeën over de opening van de
nieuwe school. Dit is ook in de lijn met leerKRACHT: de stem van de leerling.
- Er is afgesproken om de opening van de nieuwe school niet op de eerste schooldag te doen, maar
enkele weken later. Voor de zomervakantie zal er wel een ‘save the date’ naar alle ouders gestuurd
worden om de opening aan te kondigen.
- Een voorstel is om in ieder geval de leerlingen een rondleiding te laten geven aan de ouders die
naar de opening komen.
5. Rondvraag
- Door Vitalina wordt er gevraagd of er niet geschoven kan worden in de duur van vakanties (zoals de
zomervakantie en de Kerstvakantie). Dit is niet mogelijk, omdat deze vastgelegd zijn door het OCW.

6. Acties komende periode
- Notulen 13-02-2018 op de website (Sanne)
- Werkgroep schoolreis inlichten over de samenstelling van de groepjes (Angela)
- Stukje in de nieuwsbrief over het materiaal van het themawerkstuk (Sanne)
- Leerlingen uitnodigen om mee te denken over de opening (Angela)
7. Punten komende vergadering
- Concept jaarplan
- Evaluatie studiedagen (formatie, plannen werkgroepen, werkdrukakkoord)
- Oudertevredenheidspeling
- Vorderingen opening ‘nieuwe school’ (plannen van een datum)

