Notulen van de MR-vergadering op 23-05-2017
1. Punten n.a.v. vorige vergadering
 Vaststellen notulen vorige vergadering (zie bijlage mail)
De notulen wordt zonder wijziging vastgesteld.
2. Algemene punten
 Voortgang werkgroepen
DaVinci: Er is een budget voor cultuurtraject en in het aankomend schooljaar zullen de thema’s per
bouw worden voorbereid. Per thema hebben we één buitenactiviteit, zo beleven de leerlingen
echter waar het om gaat. Ook zullen wij mensen van buiten gaan uitnodigen om h.e.e.a. rondom de
thema’s te vertellen.
Sociale veiligheid: Er zullen aanvullende spellen worden aangeschaft waarmee de kinderen al
spelende de sociale vaardigheden in de groepen zullen gaan oefenen. Er komt binnenkort ook een
ouderarena met betrekking tot dit thema.
Rapporten: De rapporten worden gedigitaliseerd en er komen ontwikkelingsdoelen in. De intentie is
dat de leerlingen aan eigen ouders hun ontwikkeling kunnen laten zien, maar dit zal in een later
stadium zijn.
Taal: Er is gewerkt aan leesbeleving en de school gaat starten met het project “Wisselende bieb
collecties”.
Taakspel: Indra, Mirella en Ranu doen de cursus Taakspel. Indra legt uit wat Taakspel inhoudt en
hoe het wordt gespeeld in de klas. Dit spel bevordert middels regels en beloning het zelfstandig
werken en het samenwerken in groepsverband.
Rekenen: De successen van het afgelopen jaar zijn gedeeld met het team.


Schoolprestaties (NSCCT, Cito)
- De einddoelen voor de groep als geheel voor de IEP-toets zijn niet behaald. Individueel hebben de
kinderen een enorme ontwikkeling doorgemaakt en hebben ze behaald wat de leerkrachten
hadden verwacht.
- Vorig jaar heeft de inspectie de tussendoelen laten varen waarop er besloten is om de NSCCT af te
nemen vanaf groep 4, zodat wij als school goede tussendoelen kunnen maken.
- Er is een nieuwe leerling tevredenheidspeiling gedaan. Deze lijkt minder positief dan het
voorgaande jaar, terwijl het grotendeels dezelfde kinderen zijn. Hierin kan onder andere een rol
spelen dat het nu door een andere instantie is afgenomen. Omdat er weinig toelichting is op de
behaalde scores geeft de peiling weinig aangrijpingspunten voor verbetering. Dit onderwerp komt
terug in de leerling-arena op 20 juni, dan kunnen we meer met de kinderen in gesprek en
ontvangen we gerichte tips



Medewerkers (verzuim, vorderingen, cursussen, formatie)



OR
De OR zou graag eigen middelen hebben. Hiervoor moet een voorstel komen, zodat duidelijk wordt
wat er met het geld gebeurt.



Leerlingen (PR, Passend Onderwijs)
Alle scholen maken een profiel wat ze aan passend onderwijs kunnen bieden. De wet schrijft ons
voor om passend onderwijs te bieden. De school gaat inventariseren wat ouders belangrijk vinden,
ze gaan een kritische blik hierop werpen. Stichting Boor heeft beleidsdoelen opgesteld. De doelen
moeten in 2020 gerealiseerd worden.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
 GMR-PO verkiezingen (stemmen op de GMR-PO)
De oudergeleding heeft gestemd.


Eerste aanzet tot groepsindeling (ouders adviesrecht, PMR instemmingsrecht).
De nieuwe formatie wordt uitgelegd door Sanne. Hierbij wordt uitgelegd dat de huidige groep 4
verdeeld zal worden en er dus een 4/5 en 5/6 combi zal komen. Voor een goede verdeling van de
huidige groep 4 wordt er een sociogram afgenomen, worden de schoolprestaties bekeken en
mogen ouders een voorkeur opgeven bij wie zij willen dat hun kind in de klas blijft. De
oudergeleding laat het bezinken, dit punt wordt de volgende vergadering verder besproken, en het
definitieve formatievoorstel wordt dan ter instemming aan de PMR aangeboden.



Concept jaarplan
Er komen nog tussendoelen in. Sanne stuurt de aangepaste versie nog na, daarna wordt het
definitief plan ter instemming aan de oudergeleding aangeboden.



Organisatie ouderarena
Volgend schooljaar wordt er een ouderarena georganiseerd. Hierbij worden er twee kringen
gevormd: een binnen kring bestaande uit ouders en een buiten kring bestaande uit leerkrachten. Er
worden vragen gesteld over de sociale veiligheid, omgeving van vertrouwen e.d. De oudergeleding
geeft als advies dit het liefst niet onder schooltijd te doen. De oudergeleding wordt om hulp
gevraagd voor het relgelen van ouders. Dit komt terug in de volgende vergadering.



Website
Er ligt een concept voor de website klaar (deze wordt tijdens de vergadering getoond). Zijn er nog
wensen vanuit de MR? Voorstel voor lancering website bespreken.
Het plan ligt er om de website op de laatste schooldag met ouders te lanceren en zo het
symbolische sein te geven voor de start van de renovatie. Dit is akkoord.



Renovatie
Hoe het er nu naar uitziet, start de renovatie na de zomervakantie. Sanne is achter de schermen de
verhuizing aan het organiseren. Verder worden de heggen rondom de school gesnoeid en volgend
schooljaar starten enkele groepen in het bijgebouw (Lampreistraat).



Het Groene schoolplein (om alvast erover na te denken, zie bijlage).
Het plan voor een groen schoolplein, ingediend via school, is afgekeurd. Om een groen schoolplein
gerealiseerd te krijgen, moet er een beroep gedaan worden op ouders. Middels een buurtinitiatief
kan dit namelijk wel worden gerealiseerd. Sanne zal ouders hiervoor benaderen.



Website
De nieuwe website is bekeken en ook de ouders vinden het overzichtelijk, fris en mooi.

4. Rondvraag
- Telli geeft aan om leuke dingen over kinderen door te geven voor in de krant Jong 010. Tip voor in de
nieuwsbrief: plaatsing van hobby’s van kinderen.
5. Sluiting

