Notulen MR vergadering woensdag 23 januari 2019:



Opening door Arnold

Arnold heet iedereen van harte welkom. Suus heeft de notulen aangepast en zal ze doorsturen naar
de MR leden en na een week (bedenktijd) plaatsen op de website.


Bespreken zorgplan

Raymond geeft aan dat hij nog een aantal opmerkingen/aanpassingen heeft doorgestuurd naar Jikke
over het zorgplan. Deze heeft Jikke verwerkt. Vanuit de MR leden zijn geen vragen meer, dus kan het
zorgplan zoals het er nu ligt worden goedgekeurd. Raymond sluit het kort met Jikke dat het zorgplan
is goedgekeurd door de MR.


Mededelingen Team

6 december was het SKIPOV studiedag. In de ochtend was het een programma op de verschillende
scholen waar collega's dingen uit hun praktijk presenteerden waar ze trots op waren/zijn. In de
middag hebben de teams dit allemaal geëvalueerd en was er een ludieke afsluiting door Mark vd
Veerdonk.
7 december hebben we een studiedag gehad op school met ons eigen team. We hebben een
evaluatie gehad over de oudergesprekken, er was een presentatie van Ellis over haar onderzoek
rondom sociaal emotioneel leren en in de middags hebben we het taal belevings circuit gedaan. Dit
was georganiseerd door de Taalbrug.
22 januari hebben we een teamvergadering gehad waarin we bezig zijn geweest met speerpunten
waarop het nieuwe schoolplan wordt gebaseerd. Er worden QuickScans afgenomen binnen WMK en
het 'spel' wat we gedaan hebben was hier een onderdeel van. De werkgroep ICT had een vraag
rondom onze voortgang bij rekenen. Kinderen van groep 5 tot en met 8 werken al op het
Chromebook met rekenen. Hoe gaan we dit aanpakken voor groep 3 en 4. Waar gaan we naar kijken?
De teamleden hebben mee gedacht en de ICT werkgroep neemt het mee terug en zal komen met
een voorstel.


Mededelingen Directie

Leerling panel zou eigenlijk vandaag geweest zijn. Deze is vandaag niet doorgegaan vanwege ziekte
van een aantal kinderen. Raymond komt met een nieuwe datum.
Volgende week is het open dag, dan zijn de aanmelddagen. Er zijn nog weinig ouders die mee kunnen
rondleiden. De open dag is woensdag 30 januari. Raymond regelt nog ouders mocht het nodig zijn.
Raymond zal nog een bericht plaatsen in de parro app om ouders te attenderen.
Raymond heeft gesprek gehad met KDV 't Snuitje. Op dit moment hebben we geen
"samenwerkingsverband" als school met dit KDV. Er komen wel steeds meer kinderen bij die op 't
Snuitje zitten en hier aangemeld zijn. Raymond heeft binnenkort een oriënterend gesprek met
ouders en de medewerkers van 't Snuitje.
Raymond geeft aan dat we als school gekozen voor een andere eindtoets. Vorig jaar is de CITO
eindtoets (centrale eindtoets) digitaal gemaakt maar er is bericht gekomen dat deze toets dit jaar

niet meer beschikbaar is. Vanaf dit schooljaar wordt de AMN afgenomen. Deze wordt afgenomen in
de week voor de meivakantie. De belasting voor de kinderen is minder, de toets neemt veel minder
tijd in beslag. De toets werkt adaptief en past zijn niveau aan na iedere beantwoorde vraag.


Evaluatie oudergesprekken

Er zijn ongeveer 35 reacties gekomen op de vragenlijst waarvan het overgrote deel van de ouders
heel positief gereageerd heeft op de nieuwe vorm van oudergesprekken. Ook de manier van plannen
is positief ontvangen. Vanuit het team is de optie gekomen om van vier naar vijf dagen te gaan en
daar gaan we vanaf de volgende gesprekken mee werken. De oudergeleding van de MR stemt in met
het doorzetten van de rapportgesprekken zoals we het nu hebben ingericht. Hedwig en Mieke
communiceren hierover in de nieuwsbrief.


Sluiting

Verplaatsen datum volgende vergadering? (Suus) De volgende vergadering wordt een dag
verplaatst: WOENSDAG 13 MAART OM 20.00 UUR.

Suus

