Notulen MR-vergadering 23-04-2015
Aanwezig: Anne-Marie van Bergen, Marit Kloosterziel, Inez Kassies, Liesbeth Postma( MR-leden), Georgette
Poppelier (directeur) en Jos van den Boogaard (vader van leerling groep 5).
2. N.a.v. notulen:
Het is goed om te vermelden in de Nieuwsbrief dat de notulen van de MR op de website staan.
De kopjes van de genotuleerde punten mogen iets uitgebreider zodat ook op later tijdstip duidelijk is over
welke punten gesproken is. Inez zal dit aanvullen en de bijgestelde notulen naar Georgette sturen.
W.b. GMR: vanuit onze MR moet een afvaardiging komen naar de GMR. De Driemaster is gefuseerd met de
Petrus Canisiusschool. Hierbij is afgesproken dat vanuit één school een ouder afgevaardigde is en vanuit de
andere school een leerkracht. Vanuit de Petrus Canisiusschool neemt Hetty Faber deel. Zij is leerkracht.
3. Schoolzelfevaluatie medio 2014-2015
De schoolzelfevaluatie is besproken. Er is een overzicht van de afgenomen toetsen technisch lezen, spelling,
rekenen/wiskunde, begrijpend lezen en woordenschat.
Uit de schoolzelfevaluatie worden conclusies getrokken over de opbrengst van het leren in de genoemde
vakken.
Omdat de normen bij Cito zijn veranderd (aangescherpt) zijn de resultaten van medio dit jaar moeilijk te
vergelijken met de resultaten van eind vorig schooljaar.
Overal is een stijging van vaardigheidsscores te zien.
Er zijn wel zorgen over de uitslagen van de citotoetsen van een aantal vakgebieden in een aantal groepen.
Wanneer het gemiddelde van een toets beneden het landelijk gemiddelde wordt gemaakt of niet voldoet aan
de inspectienorm wordt dit in een overzicht aangemerkt als opvallend of zorgelijk.
Voor groep 3 is dat rekenen-wiskunde, spelling en woordenschat. De methode gebonden toetsen worden wel
voldoende gemaakt. Voor groep 5 betreft de zorg de vakken rekenen-wiskunde, begrijpend lezen en
woordenschat. In deze groep wordt al meer rekentijd ingezet. Een tussentijds afgenomen toets laat een
stijging van de resultaten zien.
In groep 8 zijn de toetsen al in november 2014 gemaakt. De vakken rekenen-wiskunde en spelling werden
gemiddeld onvoldoende gemaakt.
Wat opvallend positief is, is dat het technisch lezen in groep 3 gemiddeld zeer goed gaat, ver boven het
landelijk gemiddelde.
De gemiddelde vaardigheidsscores van de groepen 2, 4, 6 en 7 zijn op alle vakgebieden voldoende tot goed.
De evaluatie is besproken met het team en er zijn conclusies getrokken voor de inrichting van ons onderwijs.
Dit kan betekenen dat we ons oriënteren op een andere aanpak of op ander materiaal.
Het kan ook betekenen dat er (tijdelijk) wordt gekozen voor het inzetten van meer leertijd voor een bepaald
vakgebied.
4. Schoolontwikkelingsplan.
Dit agendapunt gaat door naar de volgende vergadering.
5. Communicatie.
Dit agendapunt gaat door naar de volgende vergadering.
6. Vakantierooster 2015-2016.
Hierop staan alle vrije dagen (vakanties en studiedagen) en de uitleg van de te werken uren voor onder- en
bovenbouw.
Is akkoord.

7. Rondvraag:
Tevredenheidsonderzoek:
Georgette stuurt de samenvatting hiervan naar Marit en Anne-Marie. Volgende keer agenderen.

