Notulen MR vergadering 07-02-2019
Aanwezig: Jordy, Niels, Ellen, Bianca, José, Mirjam
Afwezig met bericht: Carola
1) Opening
2) Ingekomen stukken
Plan van aanpak is gedeeld t.a.v. de verdeling van de kleutergroepen. Het wordt een groep
1/2 en een groep 0/1. Voor de rust en een heldere verdeling is deze inzet de wens. José
neemt de zwangerschapsverlof van Bibi tot de zomervakantie op zich. De brief gaat er
morgen uit en dan maandagen dinsdagochtend een inloopmoment. MR gaat akkoord.
3) Mededelingen
Wethouder is langs geweest op school. Hij kon nergens antwoorden op geven. Het
octopusplan heeft hij meegenomen. Kwam vooral om kennis te maken. Hij gaat het verzoek
om het hek af te sluiten ook meenemen.
4) Mededelingen vanuit directie
Collegiale visitatie is er geweest (mede studenten van Bianca). Conclusie m.b.t. de visie
wordt niet geheel gedragen en/of bekend. Ouders geven aan: geef maar gewoon onderwijs
dat is al goed genoeg. Advies is om straks met de vorming van het IKC gezamenlijk een
nieuwe visie vormgeven.
Oudergesprekken verplaatst na de voorjaarsvakantie. De nieuwe leerkrachten hierdoor iets
meer tijd om dit goed voor te bereiden.
5) Verslag en actiepunten vorige vergadering
Bovenschoolse kosten zijn niet meer dan gemiddeld bij andere scholen.
GMR wordt nu door Brenda vertegenwoordigd vanuit het team.
6) S.O.P.
De vele ontwikkelpunten worden op dit moment gefilterd tot een aantal focuspunten!
Dit punt wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. Er wordt gewerkt aan een
overzicht waarin de ontwikkelpunten over een langere tijd worden uitgewerkt.
EDI (didactisch model), technisch lezen (naast inzet op de leesbeleving) en KIVA zijn de 3
belangrijkste ontwikkelpunten. Bij de onderbouw speelt het nieuwe observatie/volg
instrument hierin een rol.
7) RIE (risico inventarisatie en evaluatie) en arbo
Bianca gaat dit initiëren en Jordy gaat hierbij ondersteunen.
Tevredenheidsenquete is in 2018 afgenomen. Verslag is nogmaals gedeeld met Bianca en
MR.
9) Octopusplan

Octopusplan is meegenomen door de wethouder.
Einde overleg met de directeur
10) Terugkoppeling GMR
Aanbod geweest zijn: Rapportage sociale veiligheid. Onderwijskwaliteit is net aan voldoende.
Lerarentekort is aan bod geweest. Nieuwe klachtenregeling is goedgekeurd.
11) Rondvraag
CITO, zien dat de wisselingen in de betreffende groepen een negatief effect hebben op de
resultaten.
De brief voor ouders t.a.v. de opheffingsnorm zou door Gea worden opgemaakt. Bianca gaat
hier met haar contact over opnemen.
Dit jaar wordt er als eindtoets de route 8 afgenomen ipv de centrale eindtoets. De centrale
eindtoets is dit jaar niet digitaal mogelijk en hierdoor ook niet adaptief. Dit is de reden om
toch (met op het laatste moment toestemming vanuit het bestuur) over te stappen naar
route 8.
12) Sluiting

