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1

Opening
Opening door Ben.

2

Mededelingen
Excuses van Ben dat hij geen agenda heeft verstuurd.
Arja is niet bij de vergadering aanwezig.
Michiel zit weer voor een nieuwe periode (nog onbepaalde tijd) in de MR.

3

Ingekomen post
Geen ingekomen post.

4

Vorige notulen
Verslag:
De communicatie tussen leerkrachten van groep 7 en 8 ten behoeve van schooladvies monitoren moet
worden opgenomen in jaarplan MR en komt daarom op de actielijst.
Actielijst:
Punt 11 (informeren Mr-en Kubus en Magneet over stand van zaken traject andere schooltijden): Kelly
heeft contact gehad met MR Magneet. Daar zijn ze positief en gaan volgend jaar over tot invoering.
Punt 12 (informatiemiddag tem passend onderwijs): Arja en Els hebben in teamvergadering recentelijk
meer informatie gekregen. Er leven momenteel niet veel vragen over dit onderwerp bij het team.
Punt 13 (rol Mr passend onderwijs): e.e.a. staat in stuk ontvangen van beleidsmedewerker pcbo , Lieuwe
Medema. De MR moet natuurlijk bij elke stap alert zijn en de stukken goed lezen en bespreken.
We hebben geen instemmingsrecht, maar adviesrecht op het punt passend onderwijs, sinds 1 augustus
2014.
Punt 14 (Terugkoppelen reactie MR op vragen vanuit het bestuur (passend onderwijs en strategisch
beleidsplan)): terugkoppelen reacties is niet gedaan.

5

6

GMR
Geen mededelingen vanuit de GMR.

Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur
Schoolondersteuningsprofiel
‘Specifieke behoefte’ bij leerlingen valt onder de basisondersteuning. ‘Extra’ is wat niet onder de
basisondersteuning valt.
Zorgleerlingen bestaan niet meer. Dit verandert in ‘leerling met specifieke onderwijsbehoefte’.
Ben valt op dat het door leerkrachten signaleren van ondersteuningsvragen (blz. 9) op veel gebieden een
1 van 3

1 scoort: vroegtijdig wordt de behoefte gesignaleerd, maar waar het gaat om het bieden van kwalitatief
ondersteuningsaanbod door de school, wordt nog op veel gebieden een 2 gescoord. Dit heeft dus
aandacht nodig.
Wanneer door passend onderwijs meer leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte in de klas komen,
hoe gaat dat als de kennis met de huidige populatie al aandacht verdient volgens de inspecteur?
Inclusief onderwijs, wat het pcbo wil, lijkt dan nog echt een stap te ver. Moet dat in een visie worden
geformuleerd? Hiervan is niets terug te vinden in dit stuk. Het schoolondersteuningsprofiel gaat vooral
over wat de school nu al doet en kan.
Van de gebieden waarop een 2 wordt gescoord, komt in de tekst niet terug dat daar nog aandacht aan
besteed gaat worden. Welk plan wordt hiervoor gemaakt en door wie?

Uitvoering schoolondersteuningsplan
Pestprotocol, stappenplan bij gedragsproblemen vallen onder protocol veilige, vreedzame school.
Toelichting bij stoplicht/blokje is voor ons onduidelijk. Wanneer wordt wat gebruikt en door wie?
Blz. 7: I, II, III.. en percentages. Waar gaat dit over? Dit blijkt om de nieuwe Cito indeling te gaan. Cito
A t/m E vervalt.
Blz. 7: Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. De vraag wordt gesteld of dit ook
al klassenoverstijgend gebeurt. Op ’t grote Anker gebeurt dit in een aantal gevallen.
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Agendapunten vanuit de MR
Ouderraadpleging
Deze moet voor de herfstvakantie plaatsvinden. We bespreken in hoeverre we toelichting geven op de
enquête en de tekst. Het is wel verstandig een standaardbrief ter toelichting bij te voegen over het
proces, waarin ook vermeld wordt dat het op andere scholen in de wijk ook besproken wordt.
1e vraag is of ouders voor of tegen andere schooltijden zijn.
Mocht er een meerderheid zijn voor continurooster, naar welke starttijd gaat de voorkeur dan uit?
2e vraag gaat dus over starttijd 8.15 of 8.30 uur.
Aandachtspunt hierbij is wellicht de starttijd van de Magneet, i.v.m. verkeersveiligheid in de straat.
Ouders moeten beide vragen beantwoorden (ook wanneer ze niet kiezen voor continurooster).
We vinden het belangrijk dat de enquête per post bij ouders komt, ingevulde enquêtes persoonlijk bij
leerkracht inleveren. Niet retour is geen stem.
Ben en Michiel zullen met Arja de enquête voorbereiden en zullen hierover per mail nog feedback op
vragen.
Verder is het belangrijk te weten hoe het team erin staat. Het team was niet uitgesproken voor of tegen.
Wat het betekent voor rusttijden/werktijden/extra terugkomen/salaris gaf onduidelijkheid.
Arja heeft aangeboden voor wie dat wil dit persoonlijk te berekenen, maar hier is nauwelijks tot geen
gebruik van gemaakt. De teamgeleding zal dezelfde enquête die de ouders krijgen ook binnen het team
uitzetten. Met als toevoeging ruimte om te argumenteren waarom wel of niet voor continurooster wordt
gekozen.
In het geval dat de uitkomst bij ouders en team duidelijk verschilt, moet hier nog wel goed over
gesproken worden.

Vergroten ouderparticipatie ouderavonden
In het verleden was de trend dat er weinig ouders kwamen op inhoudelijke ouderavonden.
Via de ouderraadpleging, het eindejaarsfeesten de omgekeerde oudergesprekken wordt geprobeerd de
ouderbetrokkenheid te vergroten. We denken dat de insteek om je te richten op de driehoek kind,
leerkracht, ouder een goede is. Dit gebeurt en kan mogelijk nog meer in de vorm van het eindejaarsfeest
en de presentatie van projecten en dergelijke.
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Besluitvorming
De MR adviseert positief over het schoolondersteuningsprofiel. Zie punt 6 van de vergadering voor
vragen en opmerkingen hierbij.
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Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag.

9

Afsluiting
Ben sluit de vergadering om 21.35 uur.
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Volgende vergaderingen
Donderdag 13 november (opening door Emmy)
Overige data zetten we in de volgende vergadering vast als Arja erbij is.

Actielijst
Actie

Wie

Wanneer

Stukken vóór MR-vergaderingen versturen

directie

paar dagen voor elke vergadering

Stukje schrijven voor de nieuwsbrief

secretaris

na elke MR-vergadering

Post scannen op relevantie

secretaris

vóór elke volgende vergadering

Werkzaamheden website: verslagen laten publiceren en

secretaris

na elke MR-vergadering

actualiteit MR-deel bewaken, checken of verslagen op website
geopend kunnen worden
1

Aanschaf jaarboek primair onderwijs

Emmy

n.t.b.

2

Samen met directie ouderraadpleging andere schooltijden

Ben, Michiel

September/oktober 2014

uitvoeren
3

Uitzetten enquete team andere schooltijden

teamgeleding

September/oktober 2014

4

Zorgprotocollen opnemen in werkplan MR

Emmy

september 2014

5

Informatieavond september 2014 evalueren

MR

Oktober 2014

6

Vaststellen hoe we verder gaan met passend/inclusief

MR

september 2014

Emmy

September 2014

onderwijs (rol MR) tijdpad
7

Jaarplan en werkplan MR maken voor schooljaar 2014/2015
Hierin opnemen:
Zorgprotocollen
Monitoren communicatie leerkrachten groep 7 en 8 inzake
schooladvies

8

Informeren MR-en Kubus en Magneet over ouderraadpleging

9

Bespreken inspectierapport april 2014

Kelly
Oktober/november 2014
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