27 september 2018 | 20.15 – 22.15 uur

Deelnemers:

Personeelsgeleding | Hedwig Molenkamp en Raymond Stuart (directeur)
Oudergeleding | Arnold Houwing en Mieke Bouwman

Afwezig met kennis | Suus van Breugel

Onderwerp

Actie / wie

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Het agendapunt
omtrent werving nieuwe MR leden komt te vervallen.

2.

Taken MR leden:
De taken blijven zoals ze zijn.
Arnold: voorzitter
Suus: secretariaat
Mieke en Hedwig: nieuwsbrief
Hedwig: mededelingen team

3.

Jaarplanning en data MR vergaderingen:
Donderdag 22-11-2018

20:00u

Woensdag 23-1-2019

20:00u

Donderdag 14-3-2019

20:00u

Donderdag 9-5-2019

20:00u

Terugkoppeling 2
teamvergaderingen,
zorgplan, inventarisatie
wie aftredend zijn,
evalueren
oudergesprekken
Terugkoppeling Skipov
studiedag, studiedag
Bernadette,
teamvergadering en
voorbereiden
verkiezingen
Terugkoppeling
teamvergadering, en
nog vrij in te vullen
Terugkoppeling 3
teamvergaderingen,
nieuwe schoolplan,
formatie

Donderdag 20-6-2019

18:00u

19:00u

4.

Terugkoppeling
studiedag,
teamvergadering,
afscheid aftredende
MR-leden
Afsluiting MR jaar

Evaluatie continurooster:
Op de studiedag tussenevaluatie team:
Het team is in 2 groepen uiteengegaan. De ene groep hield zich bezig vanuit het
perspectief organisatie onderwijs. In deze groep kwam vooral naar voren dat het
rooster rust geeft door de vaste structuur, de afspraak omtrent stilte bij de lunch
en de waarborging van het kunnen voorbereiden van je lessen. De andere groep
keek vanuit het perspectief van de leerkracht. In deze groep kwamen ook
bovenstaande punten naar voren, maar ook de ontdekking dat we nog moeten
groeien in effectief lesgeven, het rooster biedt weinig tijd en ruimte voor het
uitlopen van een les. Het gymrooster is niet voor elke groep even handig in het
rooster. Aandachtspunten waren kritisch blijven op het aanbod en hoe dit in te
passen in het rooster.
Tussenevaluatie ouders:
Beide MR ouders hebben veelal redelijk positieve reacties gehoord en weinig tot
geen signalen dat het niet bevalt. Niemand heeft zich formeel gemeld, maar
informeel zijn er weinig geluiden.

5.

Mededelingen directie:
Parro app:
Uitleg door Raymond over het gebruik en gebruiksgemak van de app. Het delen
en meegenieten van schoolactiviteiten wordt een stuk gemakkelijker. Parro is
gekoppeld aan Parnassys en is daardoor up to date. Het wordt centraal
ingevoerd. Ouders krijgen in de week van 1 oktober hun koppelcode
toegezonden. Na de herfstvakantie krijgen ouders de vraag toestemming te
geven voor het publiceren van foto’s en dergelijke. Dit gebeurt met een centraal
toestemmingsformulier vanuit Skipov.
Het plannen van de oudergesprekken zal via deze app gaan. Ouders kunnen
dan zelf hun tijden vastleggen.
Raymond is bezig te beschrijven wat via Parro of via de mail gaat. Er wordt een
communicatieplan over Parro op de website gepubliceerd.

Raymond

Oudergesprekken:
De oudergesprekken voor komend schooljaar willen we aanpassen naar het
nieuwe rooster. De gesprekken worden gehouden op ma-di-do-vr tussen 15:30
en 17:00u. We evalueren dit in de eerstvolgende MR-vergadering.
Nieuwe instroomgroep:
Morgen ( 28-9) worden ouders geïnformeerd over de start van de instroom
groep in januari 2019.
In september werd al duidelijk dat de gereserveerde plaatsen voor instromers in
mei al boven het gereserveerde aantal komt.
Extra ondersteuning:
In groep 7 en 8 hebben we vanaf het begin van het schooljaar extra begeleiding
ingehuurd. Voor deze begeleiding hebben we de Marant groep ingehuurd. De
basis is op orde, maar de groepen 7 en 8 zijn zwak scorende groepen. We
willen in ieder geval alles gedaan hebben wat binnen onze mogelijkheden ligt.
De leerkrachten hebben samen met iemand van Marant een groepsanalyse
gemaakt en vandaaruit zijn keuzes en prioriteiten gekomen. Er worden korte
periode plannen per vakgebied gemaakt. Deze worden na uitvoering
geëvalueerd en bijgesteld. Er is ingezet op taal, rekenen en begrijpend lezen.
In de groepen 1 en 2 is er externe ondersteuning bij de implementatie van
Kleuterplein. De nieuwe methode waar de groepen 1 en 2 dit jaar mee zijn
gestart. Dit wordt betaald uit de prestatie box gelden.

Mededelingen GMR:
Enquête:
Naar aanleiding van de ontmoeting GMR-MR vorig schooljaar in Zijtaart is naar
voren gekomen dat er veel vragen zijn omtrent ‘passend onderwijs’. De
voorzitter van de Raad van Bestuur heeft de GMR gevraagd hier onderzoek
naar te doen. De GMR heeft een enquête gemaakt en uitgezet onder alle MRen. De enquête moet ingevuld worden door de personeelsgeleding van de MR.
Aangezien Hedwig de enquête mee heeft gemaakt, zal Suus gevraagd worden
deze in te vullen.

6.

Mededelingen team: Op de startvergadering hebben de teamleden uitleg gehad
van de twee nieuwe methods. Te weten ‘Taalactief en ‘Kleuterplein’. Leontine
heeft haar afstudeerpresentatie gehouden. We hebben stilgestaan bij de
speerpunten van schoolontwikkeling voor dit schooljaar.
Op de studiedag hebben we ons bezig gehouden met het aanscherpen van hoe
stel je geode doelen en hoe maak je deze zichtbaar. We hebben good practice
met elkaar gedeeld.
Rondvraag:

Hedwig en
Suus

Mieke:
Wanneer is er weer leerling panel?

Leerling panel 1
Leerling panel 2
Leerling panel 3
Leerling panel 4

9 oktober 13:00 – 14:00
20 november 13:00 – 14:00
19 maart 13:00 – 14:00
11 juni 13:00 – 14:00

In groep 6 worden momenteel verkiezingen gehouden voor het leerling panel.
Arnold:
 Functionaliteiten office 365: er zitten vele mogelijkheden aan dit pakket.
Misschien een idee om te verkennen wat we hier als MR mee kunnen?
 Als ouder van groep 7 kreeg ik een mailtje over de aanpak van het
gedrag van groep 7. Er kwam door ouders wat onrust. Moet er
nagedacht worden over de formulering van een dergelijke brief?

7.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van ieders aanwezigheid
en inbreng

