MR vergadering: 27 september
Aanvang: 19:45
Locatie: Teamkamer
Aanwezig: Paul, Mayke, Eline, Susan, Anke, Janine, Sanne
Notulant: Sanne

Onderwerp:
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Welkom Susan
Vaststellen notulen 26-05-21
Vastgesteld
Mededelingen:
Toelichting start schooljaar
PMR geeft aan een goede start te hebben gemaakt. Samenwerking van 3
leerkrachten voor groep 7 en 8 is nog zoekend, maar positief. Vraagt veel overleg. De
grote groep 4 is goed gestart met structurele hulp van de onderwijsassistent. Fijn dat
ouders weer naar binnen mogen en ‘alles’ weer mag.
Jaarverslag schoolontwikkeling
Overgang naar pluspunt 4 kost in groep 4 wat extra bijspijkeren.
Nieuwe methode gaat er vanuit dat leerlingen in groep 5 alle tafels al kennen. Dat is
nu niet het geval.
MR vraagt zich af hoe thematisch werken meetbaar gaat worden? Het draait niet
allemaal om parate kennis, maar ook om creativiteit etc. Er wordt nog gezocht naar
de juist manier om kinderen te volgen en zien of zij groei doormaken. Men denkt
hierbij aan voorbeelden als een portfolio.
Belangrijkste is om te signaleren in de eindevaluaties welke doelen wel of niet
behaald zijn en wat er doorgeschoven wordt. De algehele indruk van het document is
duidelijk. Er zijn namens MR enkele aanpassingen op tekstueel gebied om doelen te
verduidelijken. Document is vastgesteld en goedgekeurd na tekstuele aanpassingen.
Schoolrapportage
Schoolrapportage is document om verantwoording af te leggen voor wat er is
geproduceerd en om het NPO plan te ondersteunen.
Er wordt gekeken naar of de toetsing met DIA wel de juiste methode van toetsing is.
Er wordt hinder ondervonden aan de manier van afname van DIA. Dit is niet
gebaseerd op de uitkomsten van de toets.
Scores worden niet behaald volgens gegeven adviezen voor eindtoets. Hoe komt het
dat de eindtoets niet behaald wordt volgens inschatting? Hier wordt op ingezoomd.
Daarom worden er ook extra NPO gelden op ingezet. De directie en het team willen
vooral niet doen aan toets-training, maar willen zien dat ieder kind eruit haalt wat
erin zit. Er zijn extra middelen voor leesonderwijs en extra ondersteuning.
Huiswerk aanbod op niveau aanbieden. Concentratieboog moet verbeterd worden.
Beiden om leerlingen van groep 8 beter voor te bereiden op het voortgezet
onderwijs.
Schoolprogramma NPO
Resultaatanalyse: ondersteuning is nodig voor aandacht voor de kinderen. Er zijn
geen grote achterstanden geconstateerd met vorig schooljaar na de periode van
corona. We willen het gebrek aan aandacht voor culturele activiteiten aanbieden
omdat deze gemist zijn. NPO plan is vastgesteld en goedgekeurd door MR.

Actie

8 Vooruitblik komend schooljaar
Het jaarplan voor komend schooljaar is bijna klaar. De WIG kaarten zijn gemaakt en
volgende vergadering ligt het plan er. Het wordt gedomineerd door streefplannen
van vorig jaar en NPO.
9 OR onderwerpen: Er is vanuit OR geluid gekomen dat er onrust is door slechte

communicatie vanuit MR richting OR. Waarschijnlijk zijn er hierdoor een aantal leden
gestopt. Er wordt gepleit voor het aanscherpen van contacten. Paul gaat hierop actie
ondernemen.
MR moet financiën van OR controleren, dit is vorig jaar niet gedaan.
GMR onderwerpen: Er is een GMR verslag van het eind van het jaar. Hier waren geen
bijzonderheden. Men is vooral met de fusie bezig.
10 Ingekomen post: Ingekomen mail: -

Paul

Rondvraag en sluiting
•
•

Mayke is komend jaar notulant
Kaartje voor Remko en Esther wordt geregeld

Agenderen voor volgende vergadering:
Planning MR-vergaderingen
16 november
13/20 januari afscheid Anita + Jenneke
26 januari
31 maart
18 mei
28 juni + etentje
Rooster van aftreden
Personeel
Ouders
Eline(juli 2023)
Sanne (juli 2023)
Mayke (juli 2022)
Anke (juli 2022)
Susan (juli 2024)
Janine (juli 2024)

Notulen
Mayke
Mayke
Mayke
Mayke
Mayke

