Notulen MR-vergadering 20 september 2016
Aanvang 20.00 uur.
Aanwezig: Stella Platteschor, Mark Timmermans, Lucile Braam, Liesbeth Postma ( MR-leden).
Georgette Poppelier (directeur), aanwezig bij agendapunten 7, 8 en 10.

1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststellen notulen 04-07-2016
Vastgesteld en gaan naar de website.
3. Ingekomen stukken: twee kandidaten die per mail interesse hebben getoond voor de
MR. Een daarvan is weer afgehaakt.
4. Verkiezingen, stand van zaken.
Er is een kandidaat vanuit de ouders. Tot 30 september kunnen mensen zich nog aanmelden.
In de nieuwsbrief nogmaals een wervende tekst.
5. Schoolzelfevaluatie (zie bijlage).
De school en de MR zijn tevreden over de in juni behaalde Cito resultaten. Er wordt overal
groei geconstateerd.
De resultaten voor spelling en technisch lezen in groep 3 zijn goed vooruit gegaan:
de AVI-resultaten scoren bovengemiddeld, op de DMT zijn de resultaten ook vooruitgegaan,
maar het lezen van losse woorden vraagt nog wel veel aandacht.
Op rekengebied scoort de hele school blijvend bovengemiddeld. De nieuwe rekenmethode
‘Rekenrijk’ werpt zijn vruchten af, evenals het inzetten van de materialen van ‘Met sprongen
vooruit’. De resultaten voor spelling zijn, behalve in groep 3, sterk tot zeer sterk
bovengemiddeld.
De resultaten van de woordenschattoets zijn blijvend bovengemiddeld.
De meeste groepen behalen stabiele hoge resultaten.
Ook een stuk schrijven voor de Nieuwsbrief.(Liesbeth)

6. Jaarverslag MR (bijlage volgt)
Vastgesteld, de vergaderdatum van 18-10 wordt gewijzigd naar 9 november.

7. Jaarverslag Driemaster 2015 -2016 (zie bijlage)
Het jaarverslag is gebaseerd op het schoolontwikkelplan van 15-16. Hieraan is de evaluatie
toegevoegd.
Punt 5: de scholing van Nieuwsbegrip is (op korte termijn) niet nodig.
Punt 6: toevoegen bij evaluatie: wordt besproken in bouwvergaderingen.
Punt 11: de nieuwe website is nog niet in de lucht. Dat is later dan verwacht. Jammer dat er
nu oude info op de oude website staat.

8. Schoolontwikkelplan Driemaster 2016-2017 (zie bijlage)
Op Josephniveau gaan scholen zich verdiepen in een goede manier van feedback geven. Op
de Driemaster gaan we hier nog niet in de praktijk mee bezig. Wel in september ’16 een
startactiviteit, een nulmeting.
Ontwikkeltraject OJW: we hebben in groep 5 t/m 8 een aantal verouderde methoden
(geschiedenis, aardrijkskunde, biologie).
Er is nu, onder begeleiding van twee deskundigen, gekozen voor meer projectmatig
onderwijs. Dit is een intensief traject dat ook nog een paar jaar zal duren.
Gedurende het schooljaar zal de MR de schoolontwikkeling volgen.

9. Formatieplan 2016-2017 (instemming PMR).
De PMR stemt in.
10. Werkplan MR 2016-2017
Mark heeft een concept werkplan gemaakt. Het onderwerp ‘heroverweging schooltijden’
moet nog worden ingepast. Dit wordt waarschijnlijk december 2016 - januari 2017. Medio
november komt een infoavond voor ouders waarop Georgette de ouders informeert.
Komt in de volgende MR-vergadering terug en per mail kan ook worden gereageerd.
Ook nog opnemen in het werkplan: Relatie OV en MR, m.n. regeling vrijwillige
ouderbijdrage/contributie voor OV.
Formatieplan bespreken staat nu gepland voor mei. Het formatieplan is dan zeker nog niet
definitief. Wellicht wordt er een extra vergadering in juni ingelast om een aantal zaken te
bespreken. In de periode tussen mei en zomer gebeurt nog veel.
De begrotingsgesprekken zijn doorgaans in november dus het kan in dec. in de MR worden
besproken.
Jaarplan 17-18 en normjaartaak, schoolgids/jaarkalender worden voor 27 juni aangeleverd
en besproken op 4 juli.
In maart: vakantieplanning wordt voor 1 april aangeleverd en besproken op 18 april.
Mark past het concept aan en stuurt het rond.
11. Rondvraag
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.
12. Afsluiting om 9.30 uur.

