Notulen MR vergadering van 24-09-2013

Aanwezig:

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

1. Opening
Opening door Renee om 20.05 uur
2. Vaststellen agenda
Geen extra punten.
3. Nieuws van de directie
Overblijven:
Theo geeft uitleg over de regels van het overblijven en hoe deze in de groepen
besproken zijn. Komende tijd wordt gekeken of we het overblijven op de huidige
manier voortzetten of dat we dit anders moeten gaan organiseren.
Overblijf-ouders gaan zich scholen.
Het overblijven is duurder geworden omdat er meer toezicht komt en omdat de
scholing hieruit betaald gaat worden. Dit moet nog goed gecommuniceerd worden
met alle ouders. Voor de betalingswijze wordt nog een betere oplossing gezocht.
Jaarplan:
We hebben het verslag 2012-2013 en het jaarplan 2013-2014 vooraf via de mail
ontvangen.
Over het verslag 2012-2013 zijn geen vragen op opmerkingen.
Theo geeft toelichting op het jaarplan 2013-2014. Het is een ‘kleurrijk’ plan
waarin helder beschreven staat wat er op de Kameleon het komend jaar te
gebeuren staat.
Er zijn op dit moment geen vragen over dit jaarplan. Volgende vergadering
kunnen we hier eventueel nog op terugkomen als dit nodig blijkt.
Analyse Cito resultaten:
We hebben de Cito analyse vooraf via de mail ontvangen. De scores van de
Kameleon zijn t.o.v. het landelijk gemiddelde onder de maat. Dit heeft diverse
oorzaken. Theo legt uit hoe we bezig zijn het tij te keren. Op dit moment is het
leesonderwijs speerpunt op de Kameleon. Het leesonderwijs wordt beter
georganiseerd en uitgevoerd. Dit zorgt nu al voor iets betere scores.

Door op deze manier bepaalde ‘vakken’ aan te pakken hopen we de komende jaren
een inhaalslag te kunnen maken. We zijn dus echt al actie aan het ondernemen
om onze resultaten op een hoger niveau te krijgen.
We gaan dit ook nog eens duidelijk aan alle ouders communiceren. Zeker omdat
de cito-scores van groep 8 inmiddels openbaar zijn gemaakt. Deze cijfers gaven
een verkeerd beeld van de Kameleon omdat onze school nog geen historie heeft.
Toch bestaat het gevaar dat we hier op afgerekend worden. Heldere
communicatie is dus van belang.
Ook wordt gedacht aan een ouderavond om e.e.a. uit de leggen en tevens te
kijken of we ouders op een goede manier kunnen inzetten in ons onderwijs.
Taakverdeling MT:
Deze lijst krijgen we nog in een volgende vergadering.
Formatie:
De formatie blijft dit schooljaar zoals die is. Voor volgend schooljaar hangt de
formatie natuurlijk weer af van het aantal nieuwe aanmeldingen.
4. Ingekomen stukken
Enkele facturen (gaan naar Josefien)
MR magazine (2 maal)
InfoMR (2 maal)
5. Notulen vorige vergadering
Notulen worden goedgekeurd en kunnen op de website.
5. GMR
Eerste vergadering is inmiddels geweest. Er is op het moment een vacature voor
de functie ‘Voorzitter van het college van bestuur van de stichting oeverwal’.
Verder heeft de GMR positief advies uitgebracht over Shared Service Centre.
6. Andere schooltijden
We laten dit onderwerp voorlopig even rusten.
7. Rondvraag
Leeg.
8. Sluiting
22.05 uur
Vergaderdata:
Woensdag 6 nov.
Donderdag 12 dec.
Woensdag 29 jan 2014

Woensdag 19 maart 2014
Woensdag 7 mei 2014
Woensdag 18 juni 2014

