Notulen MR vergadering

30 maart 2017

Aanwezig: Lisette Tobe, Bea Doornbos, Iris Oldenburg (voorzitter), Tineke van Calster (notulist)
Afwezig met bericht: Frank Picard
1. Notulen 2 februari 2017 doornemen
-

Spelfouten/opmerking samenwerking Eisvrij worden gecorrigeerd
ACTIE Lisette: corrigeren en de gecorrigeerde versie in de map zetten

2. Voorbereiding Schoolgids
-

-

Een aantal teksten (o.a. SiSa registratie/signalering; max. aantal leerlingen;
aannamebeleid; wijziging dependance Nicolaasschool) van de Schoolgids en Schoolplan
worden gewijzigd /aangepast en doorgestuurd naar de MR, de voorzitter tekent voor
goedkeuring.
Resultaatgevoelige onderdelen (zoals Cito-scores) volgen sowieso pas later (eind mei)

3. Formatievoornemens
-

Goed nieuws: 3de kleutergroep kan behouden worden
Meer informatie ivm formatievoornemens is nog niet bekend
Continueren wordt nagestreefd, bezetting (welke leerkrachten op welke groepen) is nog
niet bekend

4. Contact Achterban Oudergeleding m.b.t. educatief partnerschap
-

-

Navraag gedaan bij ouders via OR en MR over het onderwerp educatief
partnerschap/ouderbetrokkenheid; ideeën die daaruit maar voren kwamen zijn:
 Effectiever inzetten van de school-app
 Rapportgesprek met kinderen erbij vanaf groep 7/8, wellicht ook als proef vanaf
groep 5/6
 Ouder&Kind lessen (inzicht in methodes)
 Verbetering van het rapport bijvoorbeeld door:
o Rekenen in uitsplitsen in de diverse onderdelen
o Uitdraai van Parnassys (inzichtelijk maken van de ontwikkeling van kinderen
d.m.v. grafieken)
o Andere naam voor Argus Clou (bv. wereldoriëntatie)
o Eigen inbreng van de kinderen in het rapport (waar ben je trots op?)
o Infoblad toevoegen met uitleg: hoe lees je het rapport?
Dank aan Bea voor het doorsturen van het stuk “ Scholen op weg naar Educatief
Partnerschap met ouders” .
wordt nagevraagd bij leerkrachten hoe zij tegenover bovenstaande punten staan en hier
vorm aan kunnen geven.
ACTIE Lisette: punten vanuit ouderraad aanvullen en toevoegen bij volgende notulen.

-

-

Toegevoerd na vergadering, input van OR:
Ouders zouden het prettig vinden om meer standaard gesprekken dan de huidige drie te
voeren gedurende het jaar. Er is echter begrip voor dat dit voor de leerkrachten niet
haalbaar is. Er zal wel gekeken gaan worden naar de opbouw/inhoud van de
verschillende gesprekken.
Ouders zouden het prettig vinden om continue inzicht te hebben in de cijfers van de
kinderen.
Ouders zijn het eens met de voorgestelde wijzigingen van de rapporten.
Ouders vinden het prettig om veel informatie te krijgen over speerpunten, ontwikkelen
e.d. van de school.
Input van MR en OR wordt meegenomen in het overleg dat volgend schooljaar met de
leerkrachten zal plaatsvinden over het educatief partnerschap.

5. Vakanties en overige vrije dagen lesdagen
-

Overzicht 2017-2018 is akkoord bevonden door de MR, gaat nu richting RVKO, na
bevestiging wordt dit gecommuniceerd richting de ouders

6. Ondersteuningsprofiel mbt PPO (Passend Primair Onderwijs)
-

Huidige SOP (nu beschreven in de Schoolgids) wordt bekeken en geëvalueerd, al dan niet
aangepast.

7. Kwaliteitsenquête
-

Alle pluspunten, verbeterpunten en daaruit te volgen acties worden doorgesproken;
worden gecommuniceerd aan de ouders (?)
Gespreksonderwerp: hoe de respons te vergroten?! Al veel middelen worden ingezet,
maar blijkbaar is dit nog onvoldoende om meer ouders de enquête in te laten vullen…
Opgepakt vanaf schooljaar 2017-2018: KiVa-traject, sociaal-emotionele
ontwikkelingstraining tegen pesten; doorgaande leerlijn voor groep 1 t/m 8, afkomstig
uit Finland, wetenschappelijk getoetste uitgewerkte methode; team wordt getraind door
2 KiVa trainers, methode wordt binnen de school geborgd door enkele leerkrachten die
de rol aannemen van “Kiva-opperhoofden”.

8. WVTTK
-

Aangepaste teksten schoolgids en schoolplan worden op voorhand doorgestuurd, graag
doorlezen voorafgaand aan de volgende vergadering
Agendapunt MR vergadering 15 juni: afspraken maken over het maken jaarverslag
Informatie gaat nu zowel via de school-app als via papier, deze ‘dubbele’
informatieverstrekking wordt in de loop van de tijd afgebouwd

Volgende vergadering: 15 juni 2017, 19u

