MR
MR vergadering 15-5-2017
Aanwezig: Henny, Mari, Kitty, Roy, Els,
Martijn van de Pol (nieuw MR lid) en Minèt sluiten later aan.
Afwezig met bericht: Hèlen
01. Opening: Kitty opent de vergadering.

02. Directie info/antwoorden op vragen MR aan directie.
Op dit moment is er niets te vermelden.

03. Bespreken ingebrachte informatie en mededelingen directie.
Op dit moment is er niets te vermelden.

04. Ingekomen post.
 We hebben per mail informatie ontvangen over de Eindtoets. Vanuit het ministerie zijn er
een aantal eindtoetsen die voldoen aan de gestelde criteria. Scholen kunnen zelf besluiten
welke eindtoets zij willen gebruiken. Er is binnen Skipov een werkgroep gestart om deze
verschillende eindtoetsen te bekijken en vergelijken. Vanuit de Bunders zit Sjoerd in deze
werkgroep. Op dit moment gebruiken we de eindtoets van Cito. Mogelijk zijn er eindtoetsen
die beter aansluiten bij het niveau van alle kinderen. De komende tijd gaan zij zich hierin
verdiepen. Op het moment dat er eventueel voor een andere eindtoets gekozen gaat
worden zal het schoolplan moeten worden aangepast. Daarvoor is instemming van de MR
nodig (instemmingsrecht). We zitten nog in de informatieve fase en de MR kan daar op dit
moment nog niets mee. De eindtoets is een punt dat het komende jaar op de agenda blijft
staan.
Aan de hand van de entreetoets, afgenomen in groep 7, gaan we kijken waar nog verder op
ingezet kan worden.
 Op dit moment ontvangen we geen verslagen van de ouderraad.

05. ARBO
Binnenkort is er weer een ontruimingsoefening.
Er is een RIE ingevuld en opgestuurd. Deze is goed bevonden.
Hèlen of Mari laten weten wanneer er weer een rondje gemaakt moet worden voor de Arbo.
Eén van de MR leden zal dan meelopen.

06. GMR
Henny heeft een verslag ontvangen van de GMR en de raad van bestuur. Hij stuurt dit door
naar de andere MR leden.

07. Zaken voor advies en instemming.
Op dit moment zijn er geen zaken voor advies en instemming. Voor volgend jaar zal het
besluit rondom de eindtoets om instemming van de MR vragen. De eindtoets is een van de
speerpunten van de MR voor het volgend jaar.

08. Speerpunten
We bespreken de speerpunten voor het komende schooljaar.
 Proces van clustering kritisch volgen.
 De rol van de MR bij een mogelijke fusie.
 Schoolresultaten blijven volgen.
 YAG blijven volgen.
 Implementatie van de rekenmethode “Reken zeker”. Het is een pittige methode. In deze
methode worden de onderwerpen goed aangetipt en uitgediept. Ook wordt er goed
geautomatiseerd. Het is wel een pittige overstap vanuit “De wereld in getallen”.
 Proces van invoering van het Hoorns model.
 De voortgang van de Engelse les kritisch blijven volgen.
Er loopt op dit moment weer een workshop Engels voor kinderen uit groep 7 en 8 van de
Bunders en 't Heibosch. Nique Kranenburg geeft deze les. Hieraan nemen relatief weinig
kinderen deel. Vorig schooljaar is er ook een Engelse workshop geweest. Mogelijk is hierover
wat onduidelijkheid ontstaan en denken ouders dat dit een herhaling is. Dit is niet zo en het
is dus een prima aanvulling. Nique sluit aan op de behoefte van de kinderen. Aandacht voor
volgend jaar is dus een heldere communicatie naar ouders.
 Besluit rondom eindtoets van groep 8.

09. Rondvraag.
 Samenstelling nieuwe MR: Er is op dit moment maar 1 aanmelding voor een nieuw MR
lid. Dat is Martijn van de Pol. Er hoeft dus geen verkiezing plaats te vinden. Na het
vertrek van Henny, Kitty en Els ontstaat er dus een MR van 4 personen. We spreken over
de wenselijkheid hiervan. Gezien de onduidelijkheid met betrekking tot mogelijke
ontwikkelingen willen we de mogelijkheid van een MR van 6 personen open houden.
Omdat we dit open houden worden de reglementen nog niet aangepast.





Voorbereiden informatieavond 19 juni: We verwachten van Minèt nog de
uitnodigingsbrief voor de ouderavond. Daarnaast verwachten we een uitwerking van de
presentatie van Job. Mari vraagt wanneer deze komen. Op de ouderavond zorgen wij
ervoor dat we een half uur van te voren aanwezig zijn en dat de spullen klaarliggen. Mari
vraagt of Job het digibord nodig heeft voor deze avond.
De vraag is: Wat hebben wij als MR nodig om de wenselijkheid tot fusie te onderzoeken?
Is een fusie al dan niet wenselijk? Wij hebben de ouders nodig om dit helder te krijgen.
De ouders worden uitgenodigd voor een ouderavond.
Job Christiaans, van "Onderwijs maak je samen", zal de inleiding verzorgen.
Daarna bespreken we in groepjes de onderdelen en ouders kunnen hun reactie hierop
geven. Deze onderdelen zijn: locatie, veiligheid en leefbaarheid, onderwijskwaliteit,
samenwerken en communicatie. We verzamelen de argumenten die door de ouders
gegeven worden. Op deze avond gaat het om meedenken. Er worden geen beslissingen
genomen.
De volgende vergadering nemen Henny, Kitty en Els afscheid.

10. Sluiting: Kitty sluit de vergadering.

