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Locatie
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teamkamer

Rick Dusée
Aukje Laurijsen
Zie bijlagen

Agendapunten
Opening/notulen
20.00-20.10

Door
Bepalen voorzitter en vicevoorzitter; Heeft er iemand anders de
behoefte om voorzitter te zijn? Niemand heeft interesse. Rick
blijft voorzitter, Murielle vicevoorzitter.
Notulen 18-06-2018
Notulen; Ingestemd

Mededelingen & post
20.10-20.20
Onderwerpen:
Overblijfbeleid

1. Onderwijs

Overblijfbeleid; Helmi sluit aan om de gang van zaken rondom het
overblijven te bespreken. Donderdagavond 20 sept. komen alle
overblijfouders samen om te bespreken waar ze op dit moment
tegenaan lopen. De overblijfgroep bespreekt graag een aantal
lopende ontwikkelingen. Ook wordt er vooral in de
bovenbouwgroepen gemerkt dat de kinderen steeds mondiger
worden en respectloos reageren tegen de overblijfouders. Ouders
vinden het soms lastig hier goed mee om te gaan.
Helmi vraagt of er de mogelijkheid is om het overblijven toch uit
te besteden. MR stemt in met het uitzoeken van deze
mogelijkheid. Er worden criteria bepaald vanuit waar we verder
gaan. School brengt mogelijkheden in beeld. OMR heeft
uiteindelijk instemmingsrecht.
Vooralsnog zullen we dit schooljaar gebruiken voor het
vooronderzoek en zal de mogelijke nieuwe situatie vanaf volgend
schooljaar ingezet gaan worden.
• Datamuur, Ultim view;
• Momenteel Rots en watertrainingen in de groepen 6 en 8.
In groep 6 is het voor het vormen van een goede basis
gezien de grote groep en de verandering van kinderen wat
leeftijd betreft. In de groepen 8 wordt de training wel
ingezet vanwege het functioneren van de groepen op
gedragsgebied.
• De ondersteuning in de groepen 8 door Laura loopt
momenteel goed.
• Tijdens de analyse van de toetsgegevens worden ook
zeker de methodes goed onder de loep genomen om
eventuele hiaten vanuit de methodes te ontdekken en de
leerdoelen die onvoldoende aan bod zijn geweest vaker te
herhalen dan de methode doet.
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2. Personeel

Periodeplanning is tot nu toe in een fase waarbij de
collega’s kunnen uitproberen wat het beste werkt.
Bij de nieuwe begrijpend leesmethode komen de lees
strategieën veel beter aan bod en doordat het geen
actueel thema is gaat het echt om het lezen en niet om de
voorkennis die kinderen al hebben over het onderwerp.
Vernieuwd groep 1-2 rapport; In de groepen 1-2 wordt
gekeken naar een kindvriendelijker rapport dat meer
gericht is op het sociaal emotionele gebied en de
werkhouding van het kind omdat de kinderen op cognitief
gebied nog heel erg in ontwikkeling zijn. OMR geeft aan
het KIJK rapport toch wel heel fijn te hebben gevonden.
De bedoeling is dan ook om de KIJK rapporten nog wel te
laten zien en te bespreken op de ouderavond, maar niet
meer mee te geven.
1 oktober telling (297, rest van het schooljaar tot nu toe
nog 22 aanmeldingen). Het streven is om volgend
schooljaar weer 13 groepen te maken. Ook voor de
continuïteit van de organisatie.

• Gesprekkencyclus teamleden ; In gang gezet
In de loop van dit jaar gaan we een nieuw beleid gesprekkencyclus
vaststellen en worden waarschijnlijk ook de formulieren m.b.t. de
gesprekkencyclus bijgesteld. Om er nu mee te starten is dus niet
zinvol. Waarom komen deze wijzigingen?
Dat hangt samen met a) het nieuwe strategische beleidsplan dat
Initia gaat opstellen, b) de bepalingen uit de CAO PO en c) de
gewijzigde functieprofielen van leerkrachten. Omdat een en ander
mogelijk pas in maart of april 2019 rond is en Raymond niet zo
lang wil wachten, worden er alvast ‘voorgesprekken’ gevoerd en
deze zijn dan ook al ingepland.
Vanaf april 2019 worden de voorgesprekken opgevolgd door
afsprakengesprekken en op deze manier loopt onze
gesprekkencyclus soepel door.
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Communicatieplan MR; Idee om een enquête uit te zetten
naar ouders toe om te inventariseren op welke gebieden
ze iets missen wat communicatie betreft. Er gaat gekeken
worden hoe de ouders benaderd gaan worden. De
werkgroep pakt dit op.
Mogelijk om een aantal keer per jaar (op verschillende
dagen) een ‘standje’ in te richten waar ouders
laagdrempelig naartoe kunnen komen voor MR vragen en
opmerkingen aan de OMR.
De datum van de ouderavond begin schooljaar was te laat
gecommuniceerd. Dit was bekend en zal volgend
schooljaar opgepakt.
Werkgroep communicatie gaat een nieuwe datum prikken

3. MR zaken

4. Overige
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Bezetting MR; Blijft hetzelfde
Taakverdeling MR; Alleen van toepassing bij de werkgroep
communicatie, iedereen van de werkgroep communicatie
blijft in deze werkgroep.
Per keer wordt bekeken of er eventueel over een bepaald
onderdeel een werkgroep opgericht gaat worden.
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Jaarverslag MR 2017-2018 → Aukje en Carola
Activiteitenplan MR 2018-2019 →Aukje en Carola

•

Ontwikkelingen project Schoolplein 14 ; Het schoolplein
wordt eerst opgeknapt (nieuwe indeling ‘chillhoek’,
vervangen van de kapotte tegels etc). Hierna worden de
coatings pas geplaatst. Dit zal ook naar ouders worden
gecommuniceerd.
Er is een opa die heeft aangeboden een kunstwerk te
maken voor op het schoolplein. Dit hele proces zal ook op
het plein plaats gaan vinden.

•

Onderwerpen zonder
directie
Vooruitblik volgende
vergadering
21.15-21.20
Nieuwsbrief
21.20-21.25
Volgende vergadering
Rondvraag
21.25-21.30

Actiepuntenlijst

- Communicatie
- Concepten jaarverslag en jaarplan MR
- Ontwikkelingen omtrent overblijven.
- Jaarplan checken
Nieuwsbrief
- Stand OMR op het schoolplein met in ieder geval de
eerste datum. Optie 7 nov.
- Voorstellen MR
- Oortjes zelf meenemen voor aan de computer anders
mogen kinderen niet deelnemen aan de les. Kan dit? We
kijken even aan of dit problemen op gaat leveren en
houden dit in de gaten.

Allen

