Notulen MR-vergadering 19-04-2018
Aanvang: 19.30 uur
Aanwezig: MR-leden: Stella Platteschor, Wietske van der Zwaag, Tom van Zantwijk, Mark
Timmermans, Liesbeth Postma, Georgette Poppelier (directeur)

1. Welkom en vaststellen agenda.

2. Notulen vorige vergadering (19-12-2017).
Worden vastgesteld en gaan naar de website.

3. Vakantieplanning (Georgette).
Georgette geeft toelichting op het vakantierooster. De MR geeft positief advies.

4. Beleidsvoornemens BG 2018/2019 (Georgette).
Komend jaar gaat de school door met de ontwikkeling van WO Wereldwijzer. Ook
gaan we verder met ‘Leren zichtbaar maken’ gekoppeld aan het geven van feedback.
Er komt een teamscholing door Basalt.
Deelname aan een leernetwerk van het SLO hieromtrent, m.n. gericht op
rekenonderwijs.
Leerlingvolgsysteem voor kleuters: scholing dit schooljaar en volgend schooljaar.
Doorgaande lijn groep 1-2-3. Dit loopt en krijgt vervolg.
Heroverweging eindtoets groep 8: op basis van de ervaringen van dit schooljaar
maken we een keuze voor de digitale of de papieren versie.
Er komt een budget om de werkdruk te verlichten. Er is € 27.000,- beschikbaar. Het Pdeel van de MR moet akkoord geven met de plannen. Het is de bedoeling dat er eind
schooljaar een plan is: bijvoorbeeld een flex-leerkracht, een vakdocent, een
onderwijsassistent. Belangrijk dat iedereen ervaart dat de werkdruk hierdoor vermindert. We
streven naar de MR-vergadering van 28 juni waarop het P-deel akkoord kan geven.

5. Besluitvormingstraject onderzoek BS Petrus Canisius en de BS Driemaster
(Georgette).
Het rapport is naar het team en de MR gestuurd. Niet iedereen heeft het al gelezen.
Het tijdpad is duidelijk: team, MR en ouders worden achtereenvolgens ingelicht.
Wat is de rol van de MR?
Een deel van de MR vindt de tekst niet helemaal helder. Het is een advies, nog geen
voorgenomen besluit. We missen het duidelijke besluit. Het is een lijst van mogelijke
opties die we de komende jaren gaan onderzoeken.
De MR formuleert vragen die we aan Leidje Witte en Alfred Kempe voorleggen.
Hierover mailen we elkaar.
Het is nu aan de stichting om uit dit stuk een plan te ontwikkelen dat voorgelegd
wordt aan de MR-en van De Driemaster en de Petrus Canisiusschool.
De MR zal het stuk nogmaals goed bestuderen en bekijken waar eventueel
instemming of advies gegeven moet worden.

6. Schoolzelfevaluatie februari 2018 (Liesbeth).
Liesbeth heeft het schooloverzicht toegelicht. Het is in het team besproken en de
leerkrachten hebben er conclusies aan verbonden: er zijn plannen gemaakt om de
resultaten zo te houden of te verbeteren.
De resultaten van de 2e kleutergroep zijn nogal gedaald. In groep 3 zijn de resultaten
van rekenen goed, van lezen en spelling nog niet. In de overige groepen zijn de
resultaten over het algemeen voldoende tot goed.

7. Ingekomen stukken.
Geen ingekomen stukken.

8. Rondvraag en sluiting.
• Tevredenheidsonderzoek voor ouders, kinderen en leerkrachten.
Kinderen: Groep 6, 7 en 8 hebben deelgenomen. Dit is jaarlijks verplicht met het oog op
de sociale veiligheidsmonitor. Score 8,1 (1-10)
Het oudertevredenheidsonderzoek moet één keer in de vier jaar worden afgenomen.
50 % van de ouders heeft deelgenomen. We komen uit op een score 7,6 (1-10)
Het onderzoek voor de leerkrachten loopt nog.
•

Er zijn veel aanmeldingen voor nieuwe kleuters. Dit is heel positief. Het is nog niet
duidelijk of al deze kinderen ook daadwerkelijk komen.
De scholen in de omgeving (Hazekamp, Willemskwartier) zitten vol.

•

Wietske vindt het jammer dat de vorige vergadering niet is doorgegaan i.v.m.
opschortende agendapunten.

Volgende vergadering op dinsdag 16-05-2018, aanvang 19.30 uur.

Laatste vergadering:
Donderdag 28-06-2018

