Notulen MR dinsdag 28 oktober 2014.
Aanwezig: Jeroen Smit , Gerard Krook, oudergeleding.
Ineke Copinga, Carin Balkema, personeelsgeleding.
Josha Veger (directeur).
Afwezig: Arjan Konijn, oudergeleding en Margreet Kroeze, personeelsgeleding.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen vanuit de school.
Geen.
4. N.a.v. de notulen
De notulen zijn goedgekeurd.
5. Ingekomen/uitgaande post
Ingekomen post: MR magazine, Info MR en Info MR 2
Uitgaande post: We hebben een kaartje naar Eva gestuurd namens de MR.
6. Communicatie ouders
- De voorzitter schrijft na elke MR vergadering een stukje voor in de nieuwsbrief. Hierin
worden belangrijke punten die tijdens de vergadering zijn besproken gemeld en elke
keer aangegeven waar de ouders de notulen kunnen vinden.
- De notulen worden op de website gezet.
7. Kindermishandeling (serie Klokhuis voor groepen 7 en 8)
We hebben besproken of we iets met de serie Klokhuis willen voor de groepen 7 en 8. We
bespreken dit met de IB-er en komen hier later op terug.
8. Passend onderwijs
a. Aannamebeleid
Punt 3. Behandeling van de aanname.
Hierin mist informatie over het samenwerkingsverband.
Punt 4. Onder het kopje ‘inschrijving’. In de eerste zin moet het woord krijgen
verwijderd worden.
b. Doorstroom 1-2-3
Geen bijzonderheden
c. Verzuimprotocol
Geen bijzonderheden.
9. Enquete oudertevredenheid/ouderbetrokkenheid
Voor het schoolplan 2015-2019 moet de enquête WNK-PO afgenomen worden.
Op deze manier krijg je als school input van ouders, team en leerlingen voor het nieuwe
schoolplan. We nemen eerst het verplichte gedeelte af, aangezien de enquête al in
november afgenomen moet worden.
De volgende MR-vergadering gaan we bekijken welke onderdelen we nog willen wegzetten
voor de komende 4 jaar (voorbeeld is om het Vreedzame School-gedeelte over ongeveer 2
jaar af te nemen).
- De enquête is redelijk algemeen en op deze manier zorgen we ervoor dat we de basis
goed te pakken hebben.
- Er wordt gevraagd hoe digitaal gericht de ouders op school zijn, met het oog op de
respons van de enquête. Elke ochtend worden er 2 computers beschikbaar gesteld,
zodat ouders na het wegbrengen van hun kinderen de enquête kunnen invullen.
Er is niet genoeg tijd om dit nog in de ouderbetrokkenheid-commissie te bespreken,
aangezien de enquête eind november ingevuld moet zijn. Het is wel een mogelijkheid om
dit bij de volgende onderwerpen te bespreken.

10. Voortgang verhuizing
Er is een plan van aanpak gemaakt voor de komende paar maanden. Hierin wordt besproken
wie verantwoordelijk voor welk onderdeel is en voor wanneer bepaalde afspraken zijn
gemaakt.
- Er is asbest gevonden in de school. Het is nog niet duidelijk of dit nog enige vertraging
gaat opleveren, maar we verwachten geen erge vertraging.
- Voor de herfstvakantie zijn de leerkrachten naar het nieuwe gebouw geweest, om alles
te bekijken en eventuele veranderingen door te geven.
- In december gaan alle groepen naar de nieuwe school.
- Maandag 12 januari is er een openingsfeest. Dit openingsfeest wordt ingevuld door
allerlei muziek-activiteiten.
- Woensdag 21 januari is er een openingsfeest voor externe mensen.
11. Niet betaalde schoolreisjes
Er is voor 32 leerlingen niet betaald voor het schoolreisje. Vanuit de gemeente zijn
gymspullen gekocht voor kinderen van wie de ouders dit niet kunnen betalen. Vanuit
Vensterwijk wordt er gekeken of we hierin nog iets kunnen betekenen.
12. Formatie
Op het moment is er elke vrijdag naast Marloes een invaller.
Eva komt in december terug. In januari zal zij, samen met een LIO-er, de instroomgroep
doen.
We zijn op zoek naar een vaste leerkracht voor de vrijdagochtend naast Marloes. Zij/Hij zal
op maandag t/m donderdag als invaller voor de groep staan.
13. Jaarverslag
- Het resultaat van de VVE groep 3 is niet behaald. Het doel was erg ambitieus; leerlingen
kunnen niet in 1 jaar 2 jaar onderwijs inhalen. De leerlingen zijn wel binnen hun eigen
niveau gestegen of zelfs een niveau hoger uitgekomen.
- Er wordt gevraagd af of het plan thematisch onderwijs in de bovenbouw is gelukt. Dit is
niet terug te vinden in het resultaat.
- Het onderdeel ‘professionalisering op het gebied van analyseren van toetsen’ is niet
volledig volgens het plan uitgevoerd en dat is spijtig. Een van de oorzaken hiervan is
onvoorziene uitval bij het personeel binnen de school en hiervoor op korte termijn niet
direct een geschikte invaller aanwezig was. Een ander oorzaak is dat het onderdeel wat
lager in de lijst staat en er meer tijd nodig is geweest om de snelle groei van de school op
te vangen.
14. Wat verder ter tafel komt
Het sinterklaasjournaal is besteld. Er is besloten om het sinterklaasfeest net als vorig jaar te
vieren. Dit zal ook in de nieuwsbrief gezet worden.
15. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

