MR
MR vergadering
Datum
Aanvang
Plaats

Notulen
Dinsdag 12 juli 2016
19.30 uur – 21.00 uur
’t Bossche Hart

Aanwezig: Catja-Niels-Aryan-Jan-Alain-Jeanne
1. Opening welkom allemaal. In het bijzonder aan Catja, de laatste MR vergadering.
Niels heeft een attentie en een bedankwoordje voor de zeer gewaardeerde inzet van
Catja. Hartelijk dank.
2. Notulen vorig overleg
17 mei 2016. Goedgekeurd
3. Mededelingen vanuit school
 Citoscore kleine bijstelling 537,3 nadat iedereen deelgenomen had.
 Onverwachte aanmeldingen de aanwas is goed. Verhuizing van 2 kinderen en
vertrek 2 leerlingen wegens combinatiegroepen en geen RT buiten de klas.
 Formatie is nog niet 100% rond. Er moeten nog wat plekjes ingevuld worden.
Erin 7/8 donderdag vrij, Alain 5/6 woensdag vrij, Helma/Dimphy groep 4/5
Mariska groep 3 op vrijdag vrij, Antoinette groep ½ A, Danielle groep ½ B op
vrijdag studievrij Helma doet groep 2 op vrijdag. We willen geen 3 gezichten
in de groep en dat valt nog niet mee.
 LIO stagiaire voor 4/5 is een optie, er komt een gesprek met een kandidaat.
 Taalmethode wordt Staal. Interactieve methode. De bovenbouwgroepen zullen
extra moeten investeren in de pictogrammen, die worden nu niet stapsgewijs
opgebouwd.
 Algemeen directeur Robert Jan Koevoets is kennis komen maken. Start 1
oktober en loopt mee met Johan vd Buijs die in januari stopt met werken.
 Ontruimingsoefening deze week. GGD eist deze actie nog dit schooljaar voor
de PSZ. 3 BHV -ers.
4. Onderwijs/Personeel
a. Groepsindeling 2016/2017. De communicatie over bezetting etc. lijkt laat te
komen. Dat is eigenlijk niet zo. Het kan niet eerder. Onrust bij ouders en
kinderen. Verdeling groepen en bemensing is zo snel als mogelijk was
gecommuniceerd.
b. “Vinger aan de pols”: hygiëne, pesten en “klimaat”, verkeersveiligheid,
ouderbetrokkenheid.
 Het schoonmaken wordt goed gevolgd en is verbeterd. Begrip voor pittige
taak voor R. en een moeilijke thuissituatie.
Kinderen zouden ook wat hulp kunnen verlenen. Ouders zouden
regelmatiger gevraagd kunnen worden, dat regelen klassenouders
eventueel. Centraal regelen heeft de voorkeur.
 In het algemeen is het schoolklimaat goed. Binnen passend onderwijs
werken we er hard aan om positief te vormen en gedrag in goede banen te
leiden.
 Verkeersveiligheid er is een planning gemaakt voor komend schooljaar.
Nicole Zagers wordt verkeersouder.
 Ouderbetrokkenheid heeft de aandacht van het team.
c. Schoolgids. Moet nog herzien worden, dat wordt een vakantieklus van Jan.
d. Vakantierooster. Wordt nog op details ingevuld. 2 studiedagen worden ingepland.
e. Jaarplan. Wordt uitgedeeld door Jan. MT heeft een woensdag besteed aan de
planning. (zie bijlage). Deze planning wordt SMART uitgewerkt.

MR
f.

Opbrengsten. Er is een mooie vooruitgang geboekt. De uitwerking van alle cijfers
daar wordt aan gewerkt. Op onderwijsbehoeften van kinderen wordt door de
leerkrachten ingespeeld.

5. MR stukken lezen voor de volgende vergadering, het gaat om;
a. Rechten en plichten.
b. Medezeggenschapsstatuut en –reglement.
c. Communicatie GMR.
d. Protocollen > dyscalculie wordt goedgekeurd.
e. Planning 2016/2017. 6 vergaderingen op dinsdag. Data volgen.

6. Rondvraag/wat ook aan de orde kwam:
 MR cyclus is door Jan gestuurd. Opbrengsten juni worden in september
besproken.
 Eigenaarschap van de leerling voor eigen ontwikkeling gaat vorm krijgen door in
groep 6-7-8 ambitiegesprekken te houden met de kinderen en vervolgens ouderkind-leerkracht gesprekken te houden.
 Stroomschema wordt door Aryan aanbevolen om handboek voor de school in te
zetten. Hij kan een leeg format eens laten zien om een beeld te vormen van zo’n
digitaal handboek. Gemakkelijker binnen bereik te houden en up to date te
houden.
 IKC Integraal Kindcentrum krijgt na de zomervakantie meer vorm. Aanvulling
kinderdagverblijf.
 Kennis delen met andere scholen krijgt steeds meer vorm. Komend jaar staat
leren van sbo de Sponder als studiedag op de agenda.
 Inspiratiemiddagen op Borgesiusniveau zijn beschikbaar en ook de
Borgesiusacademie
 Na de zomervakantie bespreken we de opbrengsten die uitgewerkt zijn door
Jeanne.
 Jeanne doet een voorstel voor de 6 data voor MR vergadering.
7. Sluiting 9.40 uur
Groet Jeanne van de Leur

