Notulen MR vergadering van 19-03-2014

Aanwezig:

Renee, Josefien, Antonette, Paula, Rogier, Edwin, Helen, Theo
en Peter

1. Opening
Door Renee om 20.05 uur.
2. Vaststellen agenda
Statuten, Pestprotocol, Aanwezigheidsprotocol worden besproken bij punt 6
3. Mededelingen directie
Inspectiebezoek
Theo start met het inspectiebezoek van afgelopen week. Het was een regulier
vierjaarlijks bezoek waarbij vooral gekeken werd naar de opbrengsten,
leerlingenzorg en kwaliteitszorg op onze school. We krijgen van Theo een verslag
van het inspectiebezoek op papier. Uitkomst van dit inspectiebezoek was
positief. Voor ons, als school in ontwikkeling, is dit een erg goed resultaat!
Theo geeft aan dat er natuurlijk nog wel wat verbeterpunten zijn. Enkele van
deze punten zijn eenvoudig op te pakken (vermelding van enkele zaken op de
website), met andere zaken gaan we aan de slag. Het evalueren van resultaten
met leerlingen is bijvoorbeeld iets wat we de komende tijd gaan aanpakken.
Opbrengsten
Als het gaat over onze citotoetsen zitten we goed in de lift. De scores gaan
omhoog, maar passen nog niet helemaal bij de populatie van onze school.
Opgemerkt wordt dat de toetsen van woordenschat en begrijpend lezen niet
goed aansluiten bij de methodes die wij gebruiken. Dit probleem doet zich voor
op vrijwel alle scholen. We blijven ons inzetten voor deze vakken, maar
tegelijkertijd weten we dat de toets woordenschat in de nabije toekomst
vervangen wordt omdat deze niet voldoet.
Formatie
Het formatieplaatje is nog niet rond en kan dus nog niet besproken worden.
Theo kan niet aangeven op welke termijn de formatie klaar zal zijn.
Begroting
Theo heeft de begroting klaar. Het grootste deel van de begroting wordt
tegenwoordig bovenschools bepaald. De school is alleen nog zelf verantwoordelijk

voor dingen als kopieerkosten, representatiekosten e.d.
Theo heeft de begroting op papier voor degenen die hem willen inzien.
Aanwezigheidsprotocol
Theo legt uit hoe dit bij ons op school geregeld is. Pierre is in eerste instantie
degene die (in opdracht van de betreffende leerkracht) actie onderneemt als
een leerling niet aanwezig is. Dit is geen waterdicht systeem op het moment dat
Pierre niet aanwezig is. We gaan dit protocol nog beter formuleren en met de
leerkrachten communiceren.
4. Ingekomen stukken
MR magazine (2x)
5. GMR
Josefien en Renee doen kort verslag van de punten die in de laatste GMR
vergadering besproken zijn. Het gaat met name over de begroting en de
formatie op bestuursniveau.
6. Notulen vorige vergadering
Notulen worden goedgekeurd en worden op de website geplaatst.
7. wat verder ter tafel komt
Oeverwaldag
Vandaag was de Oeverwaldag voor al het onderwijzend personeel. Het was een
geslaagde positieve dag met workshops en lezingen.
Pestprotocol
In dit protocol staat een stukje over het informeren van ouders. We zouden dit
informeren al bij stap 1 willen zien. Dit is nog niet aangepast. Antonette neemt
dit op met Theo.
Statuut
Rogier stuurt het statuut nog rond. We kunnen nog een week reageren alvorens
het statuut op de website komt te staan.
Website
Het stukje van de MR op de website is nog niet compleet!! Renee en Peter
moeten nog een stukje aanleveren.
Groep 2-3
De gewenning is achter de rug en het loopt allemaal prima in deze ‘nieuwe’ groep.
8. Rondvraag
Helen wil de agenda voortaan graag in Word ontvangen. Wordt geregeld door
Renee.

9. Sluiting
Om 21.40 uur
Vergaderdata:
Woensdag 7 mei 2014
Dinsdag 10 juni
Woensdag 18 juni 2014 etentje

