Notulen MR-vergadering 18-04-2017
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: Mark Timmermans, Wietske van der Zwaag, Lobke Angenent, Stella Platteschor,
Liesbeth Postma, afwezig met bericht: Tom van Zantwijk

1. Welkom en vaststellen agenda.

2. Notulen vorige vergadering (2017-03-09).
De notulen worden vastgesteld en gaan naar de website.
3. Ingekomen stukken.
Geen ingekomen stukken.
4. Vakantieplanning.
Advies: de woensdag wordt als studiedag ingepland op 6 december.
Vraag aan de directie: inzet marge- en studie-uren (4.13 uur), hoe gaan we daarmee
om? Is dat een extra woensdag?
5. Terugblik op traject ouderraadpleging heroverweging schooltijden.
Na afloop van de ouderraadpleging zijn er weinig/geen reacties gekomen. De
enquête is goed verlopen. Er is een brief met uitgebreide argumentatie aan de
ouders gestuurd en op de website gezet.

6. Schoolzelfevaluatie.
Over het algemeen ziet het er goed uit. De meeste groepen scoren op alle
vakgebieden (technisch lezen, rekenen-wiskunde, begrijpend lezen, spelling en
woordenschat) boven het landelijk gemiddelde en boven de inspectienorm.
Groep 3 scoort gemiddeld onvoldoende voor lezen en spelling. Er is inmiddels veel
geoefend en er is veel vooruitgang geboekt. Ook in groep 7 zijn grote
niveauverschillen, de gemiddelde vaardigheidsscore op het gebied van begrijpend
lezen is onvoldoende.
Liesbeth schrijft een stukje voor de nieuwsbrief.
School kijkt naar een andere manier/methode om kinderen te leren lezen. Er wordt
ook gekeken naar een betere overgang van groep 2 naar 3.

7. Beleidsvoornemens BG 2017-2018.
Georgette heeft een lijstje aangeleverd waarop ontwikkelpunten staan genoemd
voor schooljaar 2017-2018.
Het punt visie en werkwijze in groep 1-2-3 is een punt waar de MR wellicht advies
over kan geven. Dit moet meegenomen worden in de jaarplanning van de MR.

Vraag aan de MR aan Georgette: op papier zetten wat de overwegingen zijn om
veranderingen aan te brengen in de overgang naar groep 3. Wat is het probleem,
waarom ervaren we dit als een probleem en wat zijn mogelijke oplossingen?
Wel/niet andere eindtoets groep 8? De MR is geïnteresseerd in de voortgang en de
argumenten en wil graag op de hoogte blijven.
Mediawijsheid: hiervoor Koen (ict) uitnodigen in de MR.
Infoavond voor ouders organiseren?
8. Rondvraag en sluiting.
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.

Formatie: hoe ver staat het met het formatieplan?

Volgende vergadering op 16 mei
Onderwerpen: berekening middelen toegerekend aan BG, Vergaderdata ‘17’-18
vaststellen, formatieplan ’17 –‘18
Punt van aandacht: op tijd bespreken van de taken in het taakbeleid.

Planning MR-vergaderingen:
dinsdag 16 mei 2017 (overlegvergadering met Georgette)
dinsdag 4 juli 2017 (overlegvergadering met Georgette) + afsluitende borrel

