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- Taakverdeling MR
Geen werkgroepen. Per actiepunt bekijken we wie zich hierover
gaat buigen en wie die taak op zich neemt.
Aukje blijft secretaris en notulist.
Rick wordt voorzitter, Muriëlle vice voorzitter.
- Jaarverslag 2016-2017 en jaarplan 2017-2018
Carola en Aukje maken het jaarverslag en jaarplan , zodat deze de
volgende vergadering vastgesteld kunnen worden.
- MR reglement vaststellen en aanpassen
Artikel 3: Elke stem (bij volledige aanwezigheid van de
oudergeleding) van de oudergeleding telt voor 4/5.
Artikel 23: Veel zaken worden op GMR niveau geregeld. Artikel
23.b hebben we toegevoegd. Punt c hoort volgens Kristel niet bij
de MR thuis omdat we binnen Initia werken met het
overlegmodel. Raymond zoekt dit uit.
Artikel 36: We kiezen ervoor om geen eigen kostenpost te hebben
binnen de MR, maar kosten die we maken declareren we bij
Raymond.
- Overblijfbeleid: evaluatie
Aukje nodigt Helmi de volgende vergadering uit voor een
evaluatie.

Onderwerpen
1. Onderwijs

- Voortgang inspectie
In de week van 2 oktober zijn er klassenbezoeken door de PO
raad.
We zien ontwikkeling; meer rust en een stijgende lijn in de
onderwijsopbrengsten.
12 oktober komt de inspectie.
Tevens vindt er op deze dag ook een themaonderzoek didactisch
handelen plaats. Hiervoor zijn we ingeloot waardoor er 2 mensen
komen met het inspectiebezoek i.p.v. 1 persoon.

Allen

- Datamuur, schoolbreed per groep:
Er is behoefte aan de lijsten die gemaakt zijn met UltimView.
Hierop was heel duidelijk te zien dat er een stijgende lijn is ten
opzichte van de voorafgaande jaren. Raymond stuurt de lijsten en
evaluaties van de eindtoetsen door aan MR leden zodat deze de
volgende vergadering besproken kunnen worden.
- Werkgroepen:
*digitaal rapport,
Verloopt stroever dan verwacht, er is iemand uitgenodigd
vanuit ParnasSys om de werkgroep hierin verder op weg te
helpen.
*ouderbetrokkenheid, deze werkgroep wordt opgestart. Zorg
dat je drempel laag is en ouders het gevoel hebben dat ze
binnen kunnen komen o.a. door ouderavonden,
tentoonstellingen etc. Laat ze welkom zijn. Met deze
opdracht gaat de werkgroep aan de slag.
*gedrag
We gaan insteken op een positieve benadering naar het
gedrag van de kinderen toe. Rust in de school bevorderen,
rustig naar binnen en naar buiten, kinderen corrigeren elkaar,
stilteplekken op de gangen. Iedereen op 1 lijn. Leerkrachten
spreken ook kinderen uit andere klassen aan op gedrag.
Tijdens de weektaak (groep 6-8, na de herfstvakantie sluit
groep 5 hierbij aan) wordt meer eigenaarschap van de
kinderen verwacht, competentie van de kinderen moet hierbij
goed in de gaten gehouden worden. Moet en mag taken
verschillen per kind. Dit is afgestemd op wat het kind zelf aan
kan. Kinderen gaan zelf nakijken en evalueren op het eigen
werk. De kinderen worden hierin gecoacht. Dit wordt steeds
teruggekoppeld tijdens de teamvergaderingen.
Klassenbezoeken tussen leerkrachten onderling zijn nog niet
vanzelfsprekend binnen het team, maar hier wordt wel steeds
meer naar toegewerkt.
1 oktober telling : 310 leerlingen
Meer leerlingen dan de prognose. Waarschijnlijk betekent dit dat
er volgend jaar weer met 13 groepen gewerkt kan gaan worden.
- Tevredenheidspeiling
Mensen komen met een beter gevoel binnen. Raymond heeft veel
oudergesprekken gehad sinds hij werkzaam is op Achterberg. De
peiling is in mei afgenomen.
Muriëlle vindt de 79% van de leerlingen die zich veilig voelt op
school niet als positief gezien moet worden omdat 21 % zich dan
dus niet veilig voelt. Rick vult aan dat het een momentopname is
en dat dat bij leerlingen een gekleurd beeld kan geven. We
hebben aanpassingen gedaan mb.t. rust in de school, positieve
benadering naar kinderen toe etc. We houden het in ons
achterhoofd en kijken hoe dit onderdeel scoort in de volgende
peiling.
Raymond stelt voor de klassen in te gaan om de kinderen te
bevragen op bepaalde onderwerpen. Door het husselen van de
klassen verwachten we dat een aantal kinderen zich nu veiliger

voelt. Het team verwacht dat er een stijgende lijn zit in het zich
veilig voelen van kinderen. De vertrouwenspersonen moeten
duidelijker bekend zijn bij leerlingen en ouders, het kind moet
weten dat hij naast de eigen leerkracht ook bij hen terecht kan en
waarvoor.
Leerkrachten gaan het punt veiligheid op school in de klassen
oppakken. Raymond zorgt voor de communicatie van de
tevredenheidspeiling naar de ouders toe d.m.v. een nieuwsbrief.

2. Financiën
3. Huisvesting

4. Personeel
Mededelingen vanuit

- Communicatieplan
Voorstel van Raymond is om samen een plan op te stellen.
Wat missen ouders:
* Van nieuwe ouders op school (voornamelijk van nieuwe
kleuters) wordt teveel voorkennis verwacht.
* Het eerste rapport is laat. Vandaar dat we in oktober
ook al een stukje cognitief bespreken en niet alleen
sociaal emotioneel.
* Raymond is al veel meer zichtbaar, positief punt!
Bij het opstellen van het communicatieplan wordt de
tevredenheidspeiling meegenomen. Iedereen bedenkt voor
zichzelf waar hij of zij tegenaan loopt. Er wordt gezocht naar
communicatieplannen van andere scholen. Volgende keer worden
er concrete afspraken gemaakt.
/
Bijbouwke wordt het hoofdkantoor van stichting Initia. Vanwege
parkeerproblemen rondom de school is het misschien een idee
om de mensen die daar gebruik van maken te laten parkeren in de
Bergmolenstraat.
Achterommeke gaat weg, dit neemt de gemeente op zich.
Misschien een idee om deze plek te gebruiken voor uitbreiding
fietsenstalling. Dit gaan we bekijken als het zover is.
Helma: is nog niet volledig hersteld. Door de interne oplossing
blijft de rust voor de kinderen gewaarborgd.
GMR heeft nog niet vergaderd; GMR komt dit schooljaar maandag
23 oktober voor het eerst bij elkaar.
Oudergeleding: aandachtspunt van Saskia zijn de aangepaste
schooltijden tijdens evenementen.
Klacht van ouders over de openheid van het Facebookaccount van
Achterberg. Dit is al opgepakt door het team.
Dit onderwerp (mediawijsheid) wordt meegenomen in het
communicatieplan MR en werkgroep ouderbetrokkenheid binnen
het team. Wellicht een onderwerp voor een informatieavond.

Onderwerpen zonder
directie
Vooruitblik volgende
vergadering
21.45-21.50

- Evaluatie overblijfbeleid
- vaststellen jaarverslag 2016-2017
- inspectiebezoek
- Data muur
- communicatieplan

Nieuwsbrief
21.50-21.55
Volgende vergadering

Nieuwsbrief
- Voorstellen nieuwe MR leden.
- MR reglement vastgesteld.

Rondvraag
21.55-22.00

Actiepuntenlijst
- Overblijfbeleid: evaluatie

Allen

