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Aanwezig Emmy van den Hoek, Fré de Jonge, Annelies Dingemans, Michel

Riemersma, Ben van koningsveld, Jacomine Tavenier, Laurens Driessen
(toehoorder)
Afwezig
Notulist Jacomine Tavenier
Onderwerp Verslag MR 11 mei 2016
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Opening
Ben opent de vergadering.
Ondanks dat er weinig agendapunten zijn en er vanuit de directie geen punten zijn ingebracht, is het toch
nuttig en fijn om bij elkaar te komen.
Laurens stelt zich voor. Hij heeft interesse om plaats te gaan nemen in de MR en komt meekijken om nog
een beter beeld te krijgen van wat er zoal langskomt in de MR.
Annelies is helaas het lekkers vergeten.
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Mededelingen
Emmy is naar de gezamenlijke bijeenkomst geweest van MR en GMR. Er waren voorzitters van de diverse
scholen. Emmy vond het een boeiende bijeenkomst.
Er is besproken waar de MR-en zich zoal mee bezig houden en wat de GMR bezig houdt. Het is de
bedoeling dat de GMR zo snel mogelijk komt met hun jaarplanning, zodat de MR ook rond die tijd hun
vergaderingen kan plannen.
Handig is om MR vergaderingen na de GMR vergaderingen te plannen. Emmy heeft wel interesse om in
de GMR te gaan. Korte lijnen tussen MR en GMR zijn belangrijk. Emmy houdt nog even in beraad of ze
nog in de MR blijft. Vooralsnog heeft zich geen ander personeelslid gemeld voor de MR.
Michel heeft met Arja een afspraak gehad over hoe de evaluatie van het nieuwe onderwijs in het team
wordt georganiseerd. Hij heeft informatie gekregen over wat goed ging en wat er minder goed gaat. Het
heeft goed inzicht gegeven in hoe er gemonitord wordt en Michel concludeert dat dit nauwkeurig en goed
gebeurt.
Personeelszaken:
Kelly heeft een dochter gekregen, Zoë.
Adrielle heeft een dochter Jedidja.
Besproken wordt dat het toch fijn zou zijn als deze mededelingen ook in de nieuwsblok verschijnen voor
alle ouders.
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Ingekomen post
InfoMR maart 2016
Daarin staat o.a. een interview met Arnold van Horssen. Dit brengt ons ook op de vraag of hij nog een 2e
keer terugkomt, ter evaluatie van de punten die in de QuickStart aan de orde kwamen. Hierover moeten
we nog even contact met hem opnemen. Jacomine zal hem vragen het eerste uur te komen, eventueel
eerder starten om 19.00 uur.
Jaarverslag 2015 landelijke commissie voor geschillen WMS
Laurens neemt beide mee en geeft ze daarna aan Emmy.
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Vorige notulen
1 van 4

Verslag:
Geen opmerkingen
Actielijst:
Punt 1(Financieel jaarverslag OC): Annelies is ziek geweest en heeft hier in de tussentijd nog geen actie
op gehad. Annelies zal binnenkort contact opnemen met de penningmeester.
Punt 2 (Communicatie intern en met ouders over (zorg)leerlingen.
Staat op de agenda omdat van verschillende ouders wordt gehoord dat dit toch als matig punt wordt
gezien.
Het personeel herkent dit. Zeker m.b.t. zorgleerlingen is het traject als het om externen gaat lang.
Maar het gaat met name ook om het tijdig melden van zorgen vanuit de leerkracht naar de ouders.
Communicatie intern was in het verleden ook niet optimaal. Leerkrachten lijken elk jaar opnieuw een het
wiel uit vinden en te weinig gebruik te maken van wat de vorige leerkracht al heeft ontdekt en gedaan
met kinderen. Emmy licht toe dat er gebruik gemaakt gaat worden van een nieuw document, een
kinddossier dat uniform is en doorgaat naar de volgende leerkracht. Elk kind krijgt een dossier en de
nieuwe leerkracht krijgt dat van de vorige. Dit dossier wordt elk half jaar up to date gehouden door de
leerkrachten en is makkelijk toegankelijk voor de nieuwe leerkrachten in het volgende schooljaar.
We halen het als actiepunt weg van de actielijst, maar communicatie tussen school en ouders en intern
blijft een aandachtspunt en agendapunt voor de toekomst en willen we elk half jaar terug laten komen.
Punt 3:(bij leerkrachten navragen of afspraken over communicatie naar ouders door leerkrachten
nageleefd worden). We hebben niet helder over welke afspraken het gaat.
In een teamvergadering zal Fré wat bij punt 2 ter sprake is gekomen in het team inbrengen.
Punt 4: (opvolging voorzitterschap Ben)
Michel wil dit wel van Ben overnemen.
De termijn van Jacomine zit er eigenlijk op met ingang van het nieuwe schooljaar. De MR stemt in met
verlenging van een jaar.
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GMR
Zie mededelingen.
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Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur
Geen punten vanuit de directie.
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Agendapunten vanuit de MR
Formatieplan schooljaar 2015-2016
Wat is de mening van te personeel over dit plan?
Fré vindt het heel prettig om een onderwijs assistent te hebben. Maar daarbij zou ze nog wel graag extra
handen op de groep willen hebben. Dit is ook in het nieuwe formatieplan meegenomen. Unit 1 heeft
elke ochtend een extra paar handen.
Leerkrachten zijn over het geheel genomen heel positief over het unitonderwijs en zien dat kinderen er
goed mee omgaan. Daarbij zijn er wel verschillen in de units. In unit 1 moeten de kinderen aanvankelijk
wennen aan het gaan werken in een andere groep. Verder is het jammer dat er een fysieke scheiding is
met groep 2/3 op ’t grote Anker. Unit 2 lijkt goed gewend aan de gang van zaken en beweegt zich
makkelijk tussen de beide lokalen en leerkrachten. De bovenbouw heeft moeite met het gesplitst zijn als
groep en er was al vroeg in het jaar langdurige ziekte door personeel.
We zijn benieuwd wat de klankbordavond nog gaat opleveren aan input van ouders.
Interessant is nog hoe het met de Cito-scores gaat. Blijven leerlingen op dezelfde lijn of zal er een knik te
zien zijn als gevolg van het nieuwe onderwijssysteem en de tijd die kinderen nodig hebben om daaraan
te wennen. Daar horen we graag in juni nog wat over.

Klankbordavond
Zijn er veel aanmeldingen?
2 van 4

Unit 1 had voor zover bekend de meeste aanmeldingen. In unit 2 zijn er 4-5 aanmeldingen. Van unit 3
weten we het niet.
Vorig jaar is er een online oudertevredenheidsonderzoek geweest. De MR heeft dit zelf nog nooit gedaan,
maar we kunnen dit onderzoek ook gebruiken of specifieke vragen toevoegen aan dit onderzoek.
Een dergelijk onderzoek wordt eens per 2-3 jaar uitgevoerd. Dit moeten we als MR dus in de gaten
houden.
Michel heeft bij een 10 minutengesprek een vraag gesteld over het nogal uiteenlopen van de cijfers die
de school geeft in het rapport en de scores die uit de Cito komen.
Daarvoor is hij doorverwezen naar Els, Ib-er en hij heeft hier schriftelijk antwoord op gekregen. Dat zal
hij nog doorsturen naar de MR.
Fré licht nog toe dat de vraagstelling van de Cito anders is en dat het een momentopname is, wat ook
het verschil kan verklaren.
Twee keer per jaar bekijkt het team de cito-uitslagen met behulp van een datamuurvergadering. En dan
wordt er ook bekeken of er trends te zien zijn en waar eventueel actie op nodig is.
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Besluitvorming
Er zijn geen stukken ter besluitvorming.
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Afsluiting
Ben sluit de vergadering om 20.45 uur.

Volgende vergadering
23 juni

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

Financieel jaarverslag OC

Annelies

2

Contact leggen met Arnold van Horssen over vervolggesprek

Jacomine

Mei 2016

Personeel

Juni 2016

QuickScan.
3

Terugkoppeling citoscores nav datamuurvergadering

3 van 4
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Actie

Wie

Wanneer

Halfjaarlijks bespreken communicatie intern en communicatie

Emmy

Augustus 2016

MR

Wanneer er weer een onderzoek

met ouders over leerlingen opnemen in jaarplan
5

Vragen toevoegen aan het oudertevredenheidsonderzoek

wordt uitgezet.
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