MR vergadering 18 juni 2018
Aanwezig: Ali (tevens notulist), Els, Jan, Margo, Nicoline, Janneke (tevens voorzitter),
Karien
Afwezig:
Opening
Janneke opent de laatste reguliere vergadering
Post
•
•

Mail van Stefan Hoekstra betreft zijn bedrijf Clubcollect. Zorgpunt is de relatie
met de ouders. MR besluit om het initiatief bij de OR te laten.
Nieuwe InfoMR

Notulen
Jan licht zijn idee over een tabel in elk toilet toe. PMR leden geven aan dat de toiletten in
juli grondig worden schoongemaakt. Dit wordt aan de agenda toegevoegd, er moet een
plan voor controle komen, dit wordt later in de vergadering met Bart besproken.
Notulen vorige vergadering goedgekeurd met aandachtspunt voor voorlichting over
woordenschat aan de ouders.
Mededelingen
• Bestuurslid van ASG Barbara is opgestapt.
• Formatieplan wordt door Bart toegelicht
Hierna wordt de vergadering voortgezet met de geplande agendapunten.
Stakingsgelden
PMR leden geven aan dat de 1e keer is doorbetaald, 2e keer mogelijk niet en de 3e keer
zeker niet. Bart zoekt uit of het bestuur gelden heeft ingehouden van stakende collega’s
bij de 3e keer. Vanuit de MR is er verder geen behoefte om hier extra actie op te
ondernemen.
OTP en LTP
Ouder- en leerlingtevredenheidspeilingen worden elke twee jaar gehouden.
Oudertevredenheidspeiling wordt dit jaar uitgereikt, de analyse hiervan zal volgend jaar
plaatsvinden. Er wordt een aantal “spreekuurtjes” gehouden om de dekking hoger te
krijgen.
GMR vergadering
Woensdag 27 juni is er een GMR vergadering. Vanuit de MR is er nu niet direct behoefte
om deel te nemen, maar we nemen wel de agenda door. Wel wordt er een idee geopperd
om volgend jaar roulerend naar de GMR vergadering te gaan.
Ali geeft aan om mogelijk deel te nemen aan de a.s. GMR vergadering.

MR komend schooljaar
Janneke’s kinderen zijn klaar, na 9 jaar gaat ook zij het stokje overdragen. Er moet een
nieuwe voorzitter komen. Na enkele overwegingen is de definitieve beslissing is
uiteindelijk genomen dat Margo voor 1 jaar voorzitter zal zijn.
Betreft het tijdselement wordt aangeboden om de taken te verdelen over de leden. Twee
PMR leden geven aan volgend jaar door te gaan.
Els complimenteert ook Janneke, omdat ze zo goed is gegroeid in de rol als voorzitter.
Onderwerpen door Bart
Formatieplan
Er zijn enkele vacatures voor zowel boven- als onderbouw. Dit lijkt heel lastig te
vervullen, zo merkt Bart ook op. De ASG bedenkt samen met Bart een plan om de
formatie goed in te vullen zodat we volgend schooljaar voor iedere groep een leerkracht
hebben.
Stand van zaken zal bij de vergadering van 9 juli nogmaals besproken worden.
Evaluatie woordenschat
Er komt een informatieavond over de woordenschat.
De MR merkt op dat het zorgelijk is dat de samenwerking met de ouder op het gebied
van de woordenschat slechts op 40% wordt gemeten. Hieruit volgen ook de leerpunten
voor de OTP.
Nieuwe OTP zal in briefvorm plaatsvinden.
De nieuwe lesmethodes worden sowieso ingevoerd omdat de oude methode verouderd
is. De verbeteringen met de nieuwe methode worden niet met cijfers gemeten.
Schoolgids en Jaarplanning
De schoolgids wordt doorgenomen en enkele tips en adviezen worden gegeven.
Vrijwillige ouderbijdrage, Janneke vraagt OR om met een voorstel te komen omdat de
MR dat moet goedkeuren. Bart wordt ook ingelicht dat OR gevraagd is om het
Clubcollect verzoek door te nemen.
Studie-uren worden vaak ingezet op 12:00-14:00, dit is voor sommige ouders lastiger te
regelen. Voor school is dit wel praktischer, omdat de school moet voldoen aan een
minimaal aantal ononderbroken weken per schooljaar. Een middagje telt niet mee als
een onderbreking van een schoolweek, terwijl het team deze uurtjes goed kan besteden.
Sint Maarten deelname in 2018 door school gaat niet door omdat deze op zondag valt,
andere praktische wijzigingen zoals de avondvierdaagse worden door Bart toegelicht.
Jan doet een verzoek om de informatieavond voor de ouders betreffende de
woordenschat naar voren te halen.
SWOT
De SWOT zou een onderdeel van OTP moeten zijn, maar het OTP was niet op tijd klaar
Als alternatief stelt Bart voor om naast de OR en MR leden een tiental betrokken ouders
te zoeken die willen deelnemen aan de SWOT analyse. Zij worden door de
communicatiemedewerkers van ASG geïnterviewd.

Schoonmaak
Vanaf juli komt de grondige reiniging van de toiletten, zeer waarschijnlijk wordt het
voor het nieuwe schooljaar uitgevoerd. MR dringt nogmaals aan op een controleplan
voor de schoonmaak.
Rondvraag
• Jan, uitstroomgetallen voor 2017 nog niet ingevuld
De vergadering is om 22:00 exact afgelopen.
Volgende vergadering: maandag 9 juli om 20:00 uur voor ongeveer 1 uur, de
onderwerpen zijn: jaarplan en svz formatie, afsluiting schooljaar en afscheid
vertrekkende MR-leden.

