Notulen 8 januari
Uitgenodigden: Ira, Annemarie, Saskia, Jin (later), Veerle,
Afmeldingen: Steffie, Jos


Opening door voorzitter



Notulen vorige vergadering
De thema MR komt op de agenda. Het SOP is afgerond en ondertekend. Saskia zet een
introductiestukje geschreven door Annemarie op de website. De agenda van de MR
vergadering komt voortaan een week van te voren op de website te staan.



Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.



Algemene reguliere bespreekpunten (10-15 minuten)
 Binnengekomen post
Er is geen binnengekomen post.
 GMR post
Er was een bijeenkomst maar die ging niet door. We wachten op een nieuwe datum.
 DHS
Er zijn geen bespreekpunten met betrekking tot DHS.
 Terugkoppeling OR
Er is nog geen vergadering geweest na onze vorige vergadering. Wel verwacht Saskia
een deel van de cultuurkosten van de OR te kunnen vergoeden doordat we nog
cultuursubsidie over hebben. Bij de volgende OR vergadering zal Annemarie namens
de MR aanwezig zijn.
 Inloopochtenden
Op de vorige inloopochtenden waren een aantal ouders maar dat ging enkel over
individuele kinderen.
 Stand van zaken schoolplan en het ambities jaarplan
Dit jaar zijn we bezig met een veiligheidsplan opstellen. Dit loopt. Daarnaast is de
teamscholing gericht op de Growth mindset waarbij de verantwoordelijkheid van de
leerlingen een grote rol speelt. Ook de kleutervisie wordt dit schooljaar aangepakt.
Hier is al veel van terug te zien maar moet nog op papier. Dit zal ook in de MR
besproken worden.
Uit het meerjarenplan staan kindgesprekken/portfolio’s en ICT-beleid voor de
volgende schooljaren op het programma.
Eén van onze doelstellingen uit het schoolplan 2015-2019 is ‘(hoog) begaafde
leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum kunnen, met in acht neming
van de gestelde grenzen, worden opgevangen in de klassensituatie’. Deze doelstelling
blijkt door de toename van het aantal zorgleerlingen als gevolg van de invoering van
de wet Passend Onderwijs niet realistisch. Extra inspanningen om deze doelstelling te
realiseren zijn gestaakt. Dit is inmiddels ook geen onderdeel meer van ons
schoolondersteuningsprofiel.



Bespreekpunten: (30-45 minuten)
 Communicatie en veiligheidsplan
Er wordt nu een plan van aanpak opgesteld. Deze zal Saskia aan ons doormailen
















zodra zij die heeft en zal de volgende vergadering op de agenda staan. Wel wordt het
idee geopperd om een Arbo coördinator of een preventiemedewerker in
samenwerking met andere scholen aan te stellen.
Inspectierapport gebouw
Dit rapport is nog niet binnen.
Ouder-, leerling- en medewerkerstevredenheidsonderzoek. Resultaten en
terugkoppeling
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is afgenomen en besproken in het team.
We scoren een mooie 7. Van de ouders zijn de resultaten nog niet binnen en die van
de kinderen moet nog afgenomen worden. Dit bespreken we op de volgende
vergadering.
Begroting/oordeel toetsingscommissie
We hebben nog niets gehoord. De indruk is dat het goed gekeurd wordt. Als dit
binnen is, schrijft de MR een brief.
We gaan uitzoeken of er een kascommissie vanuit de MR nodig is om de afrekening
van de OR te checken. Hier komen we de volgende vergadering op terug.
Nieuws over formatie
Steffie komt na haar verlof niet meer terug. Zij gaat verhuizen naar Brussel waar haar
man gaat werken. Nu is dit opgelost door Maha, invalster uit groep 1/2 c, drie dagen
in groep 4 in te laten vallen. Dit zal langzaamaan overgenomen worden door Paula.
Groep 4 heeft daardoor veel wisselingen. Hante houdt de voortgang van de kinderen
extra in de gaten. Op de volgende vergadering zullen wij naar de CITO resultaten van
deze groep kijken om een vinger aan de pols te houden.
Informatie en communicatie
De ouders zijn tevreden. De lichtkrant hangt maar is nog niet in gebruik. Dit is nog in
ontwikkeling.
Talenten uur/vervolg Plusklas
Volgende week gaan de talenturen van start. Het Archipellab en de Topklassers zijn
wel al begonnen. Dit is de plusklas alleen dan anders genoemd. Daarnaast is het
orkerst (talent muziek) en de legoleague nu afgerond.
Staking
Er is nog geen nieuwe staking aangekondigd. Er zijn geen reacties van ouders
gekomen op de vorige staking.
Controle inhoud van Nederlandse oefeningen (gebruik van woord neger)
In groep 8 stond het woord neger in een huiswerkoefening. Dit is niet meer van deze
tijd.

Rondvraag en sluiting
De volgende vergaderingen zijn op 12 maart, 14 mei en 18 juni

