MR
MR vergadering
Datum
Aanvang
Plaats

Agenda
Donderdag 8 maart 2018
19.30 uur – 21.00 uur
’t Bossche Hart

1. Opening
2. Notulen vorig overleg
Notulen 25 januari 2017:.
Het tweede scholenbezoek staat gepland op dinsdag 13 maart.
Niels vult punt C Begroting aan op de notulen.
Arjan en Jan hebben overleg gehad over het technieklokaal. In meivakantie op de
vide bij Joselien. Wat mag de stichting zelf? Wordt meegenomen in het gesprek
met Jos Krebbex as dinsdag. Moet ook bij gemeente ingediend worden?.
(vergunning? Constructie?) Spullen OV? Wat hebben we er nog van nodig?
Efficiënter opbergen? Kozijn wat beneden zit ook boven toepassen ivm beter
toezicht? Aparte ingang? Muur beneden moet er wel tussen uit kunnen ivm
schoolgroei. Sponsors en gastlessen? Lespakket techniek en hoe te borgen? Dit
onderwerp komt later terug op de agenda.
3. Mededelingen vanuit school
a. Vinger aan de pols wat betreft verkeersveiligheid:
Mail verkeersveiligheid is verstuurd, gaat iets beter. Parkeren op de
stoeprand bij het onderbouwplein is toegestaan. Beter zou zijn een gele
band.
b. Vinger aan de pols wat betreft pesten en klimaat: Scol wordt 2x per
jaar afgenomen. Dit jaar pas vanaf mei ivm aanpassen website.
c. Formatie:
Teldatum 127 lln maar per 1 okt. ruim 160 lln. We hebben dus een klas
extra zonder financiële middelen. Weer 6 groepen volgend schooljaar. ( 2
kleutergroepen, 3/4, 4/5, 6/7 en 7/8) Er is een vacature voor 4 dagen ( ½
dag te kort maar door de groei mogen we een voorschot nemen)
Joselien 2 ½ dag en Jan 1 ochtend in de groep + vaste collega’s die
evenveel blijven werken. Er komen kleine verschuivingen in de bezetting.
Danielle heeft zwangerschapsverlof en Helma werkt op therapeutische
basis 2 ochtenden + stuk van de middag. Na de meivakantie wanneer
Danielle met zwangerschapsverlof gaat komt Helma in de groep.
Joost is een flexwerker en blijft niet bij ons op school. Ook Ellen blijft niet,
zij is hier op invalbasis vanuit het vervangingsbureau. Vacature voor 4 hele
dagen wordt opnieuw ingevuld volgens het protocol. Er zijn twee
belangstellenden binnen de stichting (mobiliteit) De vacature kan opgevuld
worden met 2 lk of 1 lk + flexwerker dmv speedgesprekken van 10
minuten.
4. GMR
a. Jaarplan/schooldoelen (folluw-up)
Schooldoelen zijn lopende zaken, zijn er heel wat dus prioriteiten stellen.
Wat niet afgewerkt wordt schuift door naar het volgende schooljaar.
b. Herstructurering schooldirectie (folluw-up)
Doelstellingen staan in het jaarplan en lopen ook. O.a bij elkaar leggen van
budgetten en lichte ondersteuning. Bijv. klassenassistent clusteren: vast in
dienst en rouleren. Dit is nog in de onderzoekende fase.
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c. Verkiezing (lerarengeleding)
Danielle gaat na meivakantie met zwangerschapsverlof en zal
waarschijnlijk 2 vergaderingen niet bij kunnen wonen. Er komt geen
vacature.
d. Opbrengsten
Het team heeft de opbrengsten met elkaar gedeeld dmv presentaties op
een geheel eigen manier. Wat ging goed? Wat ging minder? Hoe heb je het
aangepakt? Wat heb je gedaan? Wat ga je evt. anders doen? Deze manier
van opbrengsten delen met elkaar is positief bevonden. De nieuwe
spellingsmethode werpt zijn vruchten af. Ook de taalmethode Staal begint
te landen .De methode ligt op een hoger niveau dan Cito.
Tijdens het schoolbezoek as dinsdag worden de resultaten gepresenteerd,
Bijna alle vakken liggen de resultaten boven het landelijk gemiddelde.
Er worden ook trendanalyses ( resultaten tov vorig jaar en het landelijk
gemiddelde) gemaakt door Joselien. Idee van Danielle om deze analyses te
delen
Niels: Stijgt het landelijk gemiddelde? . nee, blijft rond 535, ieder jaar zijn
er nieuwe toetsen.
Prognose nieuwe toetsuitslagen: 539. In januari hebben we een nieuwe
proefafname uitgeprobeerd van de Dia-toets ipv Cito. Deze eindtoets
neemt maar 1 ochtend in beslag en geeft ook een schooladvies.
Advies van de school is leidend, Cito ( in april) is bevestigend. Wanneer het
toch veel afwijkt van het schooladvies dan wordt het nader bekeken in
positieve zin.
5. Rondvraag: Niels: MR map van Alain? Is niet meer gevonden. Ligt waarschijnlijk
in Frankijk.
6. Sluiting
Overige vergaderingen
12 april ‘18
7 juni ‘18

