Notulen medezeggenschapsvergadering 19 juni 2018
Aanwezig:
MR leden:
Directie:

Isabelle van der Helm, Femke Akkermans, Anja Ris, Leontien Spohr
(voorzitter), Fenny de Blois, Sabine Goes (notulist)
Joop Zuydgeest

Notulen van de vorige MR-vergadering
De notulen van de vorige MR-vergadering zijn akkoord en worden op de site gezet.
Post
Geen post.

Mededelingen
 Personele zaken i.v.m. ziekte en verlof worden gedeeld.
 Directieoverleg:
o Strategisch beleidsplan is besproken. In het directieoverleg wordt dit nu verwerkt.
Daarna wordt de vertaling gemaakt naar de schoolplannen.
o AVG is besproken.
 Groep 3 wordt volgend jaar een grote groep. Het succes zal worden gemonitord. Net als bij
eerdere groep 3 die was opgesplitst. Dit loopt naar tevredenheid.
GMR
GMR van 14 juni is niet doorgegaan.
Besproken punten GMR van 22 mei:
- Iemand van RvT is langs geweest. Zorg uitgesproken voor vervanging en vacatures. RvT
toegelicht dat financiën goed zijn en leerlingenaantal stabiel.
- Meerjaren Bestuursformatieplan lag voor ter instemming. In verband met onvoldoende
leden is dit opgeschort.
- Verdeling LA en LB-functies is besproken.
- Jaarrekening bijna rond.
- Strategisch beleidsplan is in wording.
Nieuwe data worden nog doorgegeven.

Formatieplan / groepsbezetting
De groepsbezetting is bijna rond. Zodra het rond wordt deze aan ouders gecommuniceerd.

Er wordt besproken dat Joop volgend jaar zijn laatste jaar op school heeft. Volgende vergadering
moeten we de procedure gaan starten.
Ouderbetrokkenheid
Format voor het nieuwe formulier om de ontwikkelcyclus van het kind te begeleiden is
gepresenteerd door Joop.
Van belang is dat we de overdracht zichtbaar maken.

Intentie om rond september / oktober startgesprek te hebben.
Eerste rapportgesprekken dan in februari inclusief midden-cito.
3e gespreksmoment in juni (na eind-cito) als vorm van eindevaluatie en warme overdracht.
Op deze manier krijg je een goede cyclus.
Goede communicatie en SMART afspraken is wel de sleutel tot succes.

Vragenlijst zou op een aantal vaste momenten wel terug kunnen komen (bijvoorbeeld groep 3 en
groep 6). Vragenlijst zou dan op maat gemaakt moeten worden voor groep 3 en groep 6.
In september 2019 pas in groep 6. Volgend schooljaar al wel bij groep 3.

Nieuwe rapport. Eerste aanzet is gedaan. Vraag wordt nogmaals gesteld voor wie het rapport
geschreven wordt; de ouder of het kind. Zijn de scores relatief (gerelateerd aan de eigen leerlijn) of
gerelateerd aan de norm. Cijfer of woordrapport discussie is gevoerd in bovenbouwvergadering.
Gekozen voor een woordrapport gezien de differentiatie in kinderen.
Verwachtingen van ouders managen en motivatie van het kind behouden.
Afspraken terug laten komen.
Na de vakantie komen we terug met een nieuw voorstel. Dan ook bedenken of we het met friendly
users eerst willen testen
Gezonde voeding
We zijn er bewust mee bezig.
Joop vraagt na of Dionne het besproken heeft met OR. Daarna kunnen uitgangspunten worden
opgenomen in de schoolgids.

Mobiele telefoon
Vraag van een ouder is binnengekomen of er beleid is ten aanzien van het gebruik van mobiele
telefoons. Er is zorg uitgesproken dat er veel gebruik wordt gemaakt van mobiele telefoons en dat dit
het buitenspelen of samen spelen in de weg kan staan. Joop geeft toelichting op het huidige beleid.
Het beleid is zo opgesteld dat kinderen op een gereguleerde wijze leren om te gaan met hun mobiele
telefoon zodat ze voorbereid zijn voor als ze naar de middelbare school gaan. Na de vakantie zal
worden bekeken of het huidige beleid geactualiseerd moet worden.
Actielijst
Wat
Jaarplan op de agenda
Link ministerie over rookvrije school doorsturen

Verslagen rapportbespreking en uitgangspunten
gezonde voeding aan betrokkenen sturen
Joop vraagt Dionne of de uitgangspunten
gezonde voeding met de OR besproken zijn.
Agendapunt: Mobiele telefoons
Terugkomend punt: Monitoring succes groep 3
i.v.m. groepsgrootte

Wie
Sabine
Leontien
Joop
Joop

Wanneer
1 keer per kwartaal
Voor volgende
vergadering
Voor de vakantie
Voor de vakantie

