Notulen MR vergadering 20 september
Dinsdag 20 September 2016
Notulist: Jurgen

Aanwezig: Melanie, Carina, Miriam en Jürgen

Afgemeld: Linda

Vooroverleg MR-leden
19:30 – 20:00
19:30-20:00 uur

Vooroverleg door de MR
Welkom; agenda vaststellen


Mededelingen vanuit GMR
Geen mededelingen vanuit de GMR
deze keer.



Jaarplan 2015-2016 evaluatie
We hebben ons geconcentreerd op
2016-2017. Dat is immers het
nieuwe jaar.



Jaarplan 2016-2017

De MR ouders hebben input gegeven op Jaarplan
2016-2017:

Er wordt een melding gemaakt van een
ouder enquête, wanneer is de laatste
geweest en wanneer staat een volgende
ouderenquête in de planning?
In 2014 is de laatste enquete geweest,
in 2017-2018 volgt waarschijnlijk een
nieuwe enquete.

Onder het kopje leerling populatie staat
vermeld dat alle leerlingen de Nederlandse
nationaliteit hebben. Welke toegevoegde
waarde heeft deze vermelding?
Nationaliteit heeft geen toegevoegde
waarde voor bepaling van weging. De
weging is van belang voor het bepalen
van de bijdrage per kind vanuit de
overheid. Alle kinderen hebben de
Nederlandse nationaliteit, al zijn er ook
enkele met een dubbele nationaliteit.

In het stukje over ons schoolconcept, wordt
gesproken over vaardigheden van
leerkrachten die in de beginfase staan. Hoe
staat het er nu mee?
Reactie van Linda: deze alinea komt uit
het schoolplan. Het gaat om het
verdiepen van de vaardigheden rondom
Kansrijke combinatiegroepen en die
zullen gedurende het schooljaar weer
aan de orde komen en aan het einde
van het schooljaar worden geëvalueerd.

Kwaliteit van onze school. Wat verstaan we
nu gezamenlijk eigenlijk onder het woord
‘Kwaliteit’?
De kwaliteit van de school wordt
bepaald door het welzijn van de









MR-vergadering

kinderen en ouders nav diverse
interviews, de tussentijdse cito toetsen
van de gehele school en de eindscore
van de cito van groep 8.
Hoe wordt de cyclus: Plan-do-check-act
vormgegeven? Na afname van de cito
toetsen in jan en jun worden de
resultaten geanalyseerd en vergeleken
met het landelijk gemiddelde. Daaruit
worden vervolgacties geformuleerd.
Pag 9; Dit project is wellicht de
belangrijkste, sept 2018 is niet ver meer. Is
er al een idee hoe we dit vorm gaan geven
en welke planning aan dit project wordt
gehangen om tijdig goed voorbereid te zijn?
Dit punt komt terug op de komende
agenda van de MR. Er is nog geen plan,
dit wordt samen met de MR en ouders
vormgegeven.
Hoe verloopt de samenwerking met andere
scholen tbv oa de ontwikkeling van
leerkrachten? Hoe blijft dit gewaarborgd met
de verschillende schooltijden binnen onze
stichting?
Wordt meegenomen in de GMR. De
samenwerking wordt soms lastiger,
maar geeft nu nog geen belemmering.
Verdere opmerkingen uit actiepunten vorig
schooljaar:
Jeelo: Studiemiddag voor verdere
ontwikkeling en verdieping in Jeelo
staat gepland voor 21-9.
Gyminstuif: Ook voor dit jaar zijn er
weer een aantal gym-instuiven
georganiseerd.
De beweeghoeken met Esther met
Groep 1-2-3 en de spellenochtend met
Miriam gaat ook dit schooljaar weer
door.
Chromebooks: Deze zijn aangeschaft en
worden inmiddels gebruikt in alle
groepen.

Aanwezig: Sonja en Tiny

vanaf 20:00 uur

Vraag naar aanleiding van notulen:
Tiny: Komen er nog extra studiedagen naast 6
december en 14 juli? Nee, er komen niet meer
studiedagen dit schooljaar.
Brigadieren besproken. Gaat erg goed. Er wordt
een idee geopperd om ook nu weer een foto te
maken en deze in het Maasankertje te
publiceren. (met daarbij een oproep voor ouders
om zich op te geven)


Terugblik laatste schoolweken:
De laatste schoolweek wordt als
zeer druk ervaren voor de kinderen.
Er zit heel veel onderwijstijd in de



voorbereiding. De invulling,
personele kosten, onderwijstijd en
de (onderwijs)doelen van de musical
en het kamp zijn besproken en
worden meegenomen in het team.
Tijdens de avondvoorstelling van de
musical liepen er een aantal
broertjes en zusjes rond, dit
verstoorde enigszins de voorstelling.
Het programma van de slotavond is
besproken, het afscheid van groep 8
aan het einde van de avond is wat
rumoerig. Is eigenlijk zonde,
wellicht iets aan doen?
Punten vanuit de AC
Er is een formulier voor reiskosten
voor ouders die hebben gereden bij
school gerelateerde uitjes. Gebruik
dit formulier voor het declareren van
je gereden kilometers.

Tiny: Het later binnenkomen van diverse
kinderen verstoort de les. Zou dit binnen het
team en binnen de MR nog eens besproken
kunnen worden.
Op de agenda van de volgende MR
vergadering zal dit worden meegenomen.

20:30 uur

Rondvraag

20:40 uur

Afsluiting door MR-leden.

