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Notulen 26.09.2017 goedgekeurd. Aukje past wat kleine Allen
puntjes aan en plaatst deze op de website.
Notulen GMR (nog niet ontvangen)
Overblijfbeleid: evaluatie  Koelkasten zijn binnen.
Samenwerking met team verloopt goed. Tekort aan
overblijvers en invallers blijft. 12.55u overzicht voor de
overblijfouders is kwijt omdat kinderen die te vroeg op
school zijn, het schoolplein al opkomen. Een optie is om
het hekje aan de zijkant naar voren te verzetten zodat de
kinderen echt achter het hek moeten wachten. Er is
regelmatig verwarring met de pasjes. Kinderen vergissen
zich, waardoor het pasje in het verkeerde bakje terecht
komt.
Het stukje respect naar overblijfouders blijft een
probleem, gedacht is om de term overblijfmoeder te
veranderen maar dit lost het waarschijnlijk niet op. Over
het algemeen zien we een positieve vooruitgang w.b.t.
het overblijven.
Filmpjesbeleid: Er moet een duidelijke richtlijn voor de
ouders komen, Aukje bespreekt dit met Helmi zodat
ouders weten wat de kinderen wel en niet mogen kijken.
Het hoeft niet perse educatief te zijn, het blijft een
ontspanningsmoment voor de kinderen. Geen YouTube.
Verdere overblijfideeën graag inbrengen bij Helmi of
Raymond.
Jaarverslag 2016-2017  Lijst van aftreden aanpassen
Activiteitenplan (jaarplan) 2017-2018  lijst van aftreden
aanpassen, POP uitleggen en rooster van aftreden
aanpassen. Daarna kan er ingestemd worden.
MR reglement vaststellen en aanpassen (5 leden
oudergeleding i.p.v. 4) ….. vastgesteld, blz. 7 art. 23 c
navragen  daar dit onderdeel 1 keer per 2 jaar wordt
behandeld staat het op de wijze vermeld.  Daarmee
vastgesteld
Nieuwe website: tot nu toe positieve reacties. Nadeel
vanuit het team is dat foto’s niet meer per groep gedeeld
kunnen worden. De groepspagina wordt gemist. Het moet

niet te statisch zijn. Dit wordt in het team teruggepakt.

Onderwerpen
1. Onderwijs



Voortgang inspectie  basisarrangement  Pleisterplan
wordt gecontinueerd in de vorm van een Plan van aanpak
o.b.v. PO Raad. Er zijn klassenbezoeken geweest, het
wordt nu verder opgepakt o.a. door het oppakken van de
POP’s en functioneringsgesprekken. Er is weer rust binnen
het team en er wordt kritisch gekeken naar de zaken die
worden opgepakt. Er zijn veel aanbevelingen gedaan, we
nemen deze uiteraard allemaal mee, maar kijken wel
kritisch naar welke zaken we eerst gaan oppakken. Er is
weer meer een team i.p.v. de ‘eilandjes’. De plannetjes
zijn hulpmiddelen, maar op de werkvloer moet het gaan
gebeuren. We hebben nu concrete handvatten waarmee
we verder kunnen, we gaan doorpakken…. Ook Initia
breed meer doorgaande lijnen wat als positief wordt
ervaren. We gaan zoeken naar groepsplannen die beter
behapbaar zijn, niet alleen maar een papieren tijger. Een
voorstel is de ‘periodeplanning’. Dit wordt verder
onderzocht. Marion gaat zich verder in deze
periodeplanning verdiepen met ook andere scholen
binnen de stichting. Meer info hierover volgt.
 Werkgroepen:
- Digitaal rapport: er komt iemand van ParnasSys om de
werkgroep verder op weg te helpen. Daarna komt dit binnen
het team terug en de bedoeling is dat het eindrapport van dit
schooljaar het nieuwe digitale rapport gaat worden. Wellicht
komt er ook een soort ouderportaal waardoor ouders meer
inzicht gaan krijgen in de ontwikkelingen van hun kind.
Komt terug tijdens de volgende vergaderingen.
- Gedrag: werkgroep is actief. Op de studiedag is dit onderdeel
ook aan bod gekomen. Er zijn door het team 3 waardes
gekozen: Passie, respect en eigenaarschap. We gaan kijken
hoe we deze verder vorm gaan geven en uit gaan dragen.
Genoeg om mee vooruit te kunnen. Doel: rust en eenheid. We
moeten op één lijn gaan zitten (ook met ouders) en dit ook uit
gaan stralen. Er wordt al volop nagedacht over ‘reclame’ voor
de aanmeldingen van nieuwe leerlingen in januari.
 1 oktober telling (310)  schooljaar 2018-2019  Er
kunnen volgend jaar waarschijnlijk weer 13 groepen
geformeerd worden. Dus rust in de tent. Groepen kunnen
gewoon door gaan schuiven.
 Datamuur, UltimView: ook hier weer een positieve weg. In
februari weer een overzicht van de M toetsen.
 Tevredenheidspeiling: Raymond is de klassen in geweest.
De grote lijn die naar voren kwam is dat ook de kinderen
behoefte hebben aan rust. Ze hebben behoefte aan
afwisseling tussen rust en ontspanningsmomentjes met
beweging. De fiches werken. Kinderen leveren hun fiche
in als ze onrustig zijn op de hal. Alle collega’s mogen de

fiches afpakken. Dan mogen ze vervolgens die dag niet
meer op de hal werken. De kinderen ervaren hierdoor
echt meer rust. Komende nieuwsbrief zal er nogmaals een
stukje komen over deze fiches.
 Communicatie: Bart heeft bij 1-2 ouders geïnventariseerd
welke puntjes van communicatie er nog verbeterd kunnen
worden. Hieruit kwamen de volgende punten:
- Belangrijke informatie wordt niet altijd tijdig doorgegeven.
Voorbeeld: Ouders ontvangen een bericht over het
voorleesontbijt, de volgende dag moeten borden en bestek
mee, de dag daarna is het voorleesontbijt.
- Sinterklaas: Fijn om te weten of het sinterklaasjournaal
wordt bekeken (NB.: is dit jaar wel gecommuniceerd)
- Welke thema’s zijn er in de klas? Hiervan zijn ouders niet op
de hoogte, terwijl het ondersteunend kan zijn om hier thuis
ook aandacht aan te besteden. Voorheen werd dat op de
website gemeld, maar na het ontbreken van de groepspagina
zal het via Parro gecommuniceerd moeten gaan worden.
- Kerstdiner 2016: ‘Nieuwe’ ouders weten niet goed wat de
bedoeling is m.b.t. de hapjes. Hoeveel? Wat?
- Nieuwsbrieven zijn niet altijd geschreven met ‘nieuwe
ouders’ in het achterhoofd. Vaak wordt voorkennis
verondersteld.
- In de nieuwsbrief wordt de “informatieavond”
aangekondigd, zonder daarbij te vermelden wat er zoal aan
bod komt die avond. Informatie waarover?
- Het komt voor dat informatie voor ouders aan kleuters
wordt meegegeven. Vooral bij de jongste kleuters komt dit
vaak niet bij de ouders terecht. We doen dit juist bewust
omdat in het verleden brieven zoek raakten bij de oudere
kinderen.
Een aantal ouders heeft aangegeven op het schoolplein
aangesproken te worden als er iets met hun kind niet goed
gaat of is gegaan. Goed aandachtspunt. Deze ouder hoort even
binnen gevraagd te worden.
Er is voornamelijk behoefte aan om het onderdeel
communicatie steeds terug te laten komen op de agenda.
Zaken die zich voordeden op het gebied van communicatie
kunnen zo gelijk besproken worden. Toch is het wel fijn om
voor de helderheid een plan te hebben als houvast.
Werkgroep communicatie: wie heeft interesse? Muriëlle wordt
gevraagd. Kristel wil graag vanuit de oudergeleding en Carola
en Yvonne vanuit personeelsgeleding.


Initia standaarden: Het team is ermee aan de slag en ook
in de GMR zijn ze aan bod gekomen. Ze sluiten aan op de
onderdelen van het inspectiekader. Ze komen steeds
weer terug bij teamvergaderingen en studiedagen. Vanuit
de oudergeleding is er behoefte aan om ze eens in te zien.

2. Financiën



Er is een start gemaakt met de begroting voor 2018

3. Huisvesting
4. Personeel





Mededelingen vanuit



Bijbouwke wordt bestuurskantoor
Achterommeke wordt weggehaald in (januari) 2018
Helma: er is vooruitgang maar dit is nog niet voldoende
om voor de groep te staan.
GMR: Initia bus is in de GMR aan bod geweest. Voorstel
vanuit de GMR is om de discussie niet weer aan te halen.
Het blijft voorlopig zoals het is. De bus blijft.
Verzekeringstechnisch is de bus de beste oplossing. Er is
behoefte aan communicatie over de voortgang van de
bus. Dit wordt opgepakt.
Team: Typecursus, voorstel vanuit het team om een
cursus vanuit school aan te bieden. Raymond is aan het
zoeken naar de mogelijkheden. Komt terug.
Vanuit directie: vakantierooster 2018-2019. Er wordt een
voorstel rondgedeeld ter inzage, om alvast over na te
denken.
AC




Onderwerpen zonder
directie
21.30-21.45
Vooruitblik volgende
vergadering
21.45-21.50

Nieuwsbrief
21.50-21.55
Volgende vergadering

Rondvraag
21.55-22.00

12.12.2017
 Open avond en ochtend nieuwe leerlingen in januari
 Begroting (onder voorbehoud)
 Schoolondersteuningsprofiel
Nieuwsbrief: Carola en Yvonne
- Communicatie werkgroep
- Mist u bepaalde zaken, geef het aan
- Overblijfbeleid: we zien als MR een positieve
ontwikkeling
- Inspectierapport
- Kort voorstellen
-

MR cursus Marion, Kristel, Bart en Yvonne
Eerste ervaringen van het team w.b.t. de nieuwe IB
structuur zijn positief.

Allen

Actiepuntenlijst:
 Zonnebrandbeleid  reeds informatie ingewonnen bij de GGD, er moet nog een verhaal van
gemaakt worden

