Verslag
Medezeggenschapsraad
7 december 2015
Aanwezig: Kitty, Hèlen, Minèt, Roy, Mari, Henny.
Afwezig: Els
Gast: Geen
01. Opening
Kitty opent de vergadering.
02. GMR, introductie Riny de Ruyter
- Deze kennismaking ging niet door.
03. Directie info/antwoorden op vragen MR aan directie
- Het schoolplan 2015-2019 is onlangs aan de leden van de MR toegestuurd. Het is nog niet
helemaal klaar. De ambities zijn erin verwerkt. Het team moet het ook nog bekijken. Het
strategisch beleidsplan (van Skipov) is nog niet helemaal klaar. Ook dat moet in het nieuwe
schoolplan verwerkt worden. Belangrijk in het schoolplan is het onderdeel SOK (Sturend
Onderwijskundig Kader). Verder zijn ook allerlei andere zaken meegenomen in het
schoolplan. In de vergadering van de MR van 18 januari 2016 zullen we het schoolplan
verder bespreken.
De methode Engels zal eerder dan gepland vervangen worden. Hoewel de huidige methode
voldoet aan de kerndoelen sluit hij niet voldoende aan bij het voortgezet onderwijs, met
name bij het Zwijsen College.
Een landelijke ouderpeiling geeft aan dat ouders in het basisonderwijs meer aandacht aan
Engels willen geven.
Er is gesproken over workshops Engels voor kinderen. Wellicht dat die na de
carnavalsvakantie en na schooltijd mogelijk worden. Mevrouw Nique Kranenburg is hiervoor
in beeld. Zij heeft al contact met het Zwijsen College gehad. Wellicht dat er vanuit de OR
middelen vrij kunnen worden gemaakt om de kosten van de workshops te drukken. Mieke
zal gevraagd worden de OR hierover te benaderen.
Minèt zit in de aansluitingscommissie en houdt voeling ten aanzien van het vak Engels.
Overigens zal er ook een stukje scholing nodig zijn. Minèt houdt ons op de hoogte.
De NSCCT is afgenomen in de groepen 4, 6 en 8 afgenomen. Dit gebeurt in het kader van
Mind. Gekeken wordt o.a. of er sprake is van onderpresteren en welke kinderen we wellicht
niet goed in beeld hebben. Bij grote afwijkingen nemen we de betrokken ouders mee in het
proces.
Door Anouschka de Bijl zijn bij een aantal kinderen rekenonderzoeken afgenomen. Daarmee
proberen we in beeld te brengen wat kinderen moeten kunnen. Ook de scores van Cito
worden hierin meegenomen. Resultaten worden met ouders overlegd en worden er plannen
opgezet. Overigens wordt Anouschka hiervoor ingehuurd. Duidelijk is in elk geval dat we
moeten gaan inzetten op het automatiseren.
Als automatiseringsdoelen bij het rekenen niet worden gehaald dan zal dat op het rapport
op het einde van het jaar worden vermeld.

IBN zou in de herfstvakantie de vloeren opnieuw in de was zetten. Vanwege een te hoge
luchtvochtigheid is dat niet doorgegaan. Daarom zullen in de kerstvakantie de vloeren alsnog
opnieuw in de was worden gezet.
Over het tuinonderhoud door IBN zijn we niet helemaal tevreden. Ze zullen daar extra actie
op gaan zetten.
Overigens hebben we voor 4 weken Barend van ’t Heibosch tot onze beschikking. Hij werkt
het buitengebied van onze school bij. Daar zijn we heel tevreden over.
Onze conciërge July stopt op het einde van 2015. Per januari 2016 zal ze vervangen worden.
Dit betreft in eerste instantie een proefperiode voor Eelke Wybrand.
04. Bespreken ingebrachte informatie en mededelingen directie
05. Ingekomen post
- De verslagen van de Ouderraad van 20 oktober en van 17 november leveren geen
opmerkingen op.
- De ouderkringverslagen van de groepen 3, 6 en 7 zijn binnen. De ontbrekende verslagen
zullen door Henny binnen de MR worden verspreid.
- De verslagen van de teambesprekingen en de studiedagen moeten eerst worden
vastgesteld voordat ze naar de MR gaan.
- Zoals eerder vermeld is de eerste versie van het schoolplan binnengekomen.
06. ARBO
- Woensdagmiddag 9 december zal de ARBO-werkgroep weer een rondgang door de school
maken. Kitty zal hierbij aansluiten. Overigens heeft de laatste BHV-cursus op onze school
plaatsgevonden. Hierbij zijn ook al een aantal ARBO-zaken bekeken.
07. Zaken voor advies en instemming
- Schoolplan 2015–2019 (18-01-16)
08. Speerpunten:
 TSO: kinderen zijn in het algemeen tevreden in vergelijking met vorig jaar.
Op het eind van schooljaar willen we een klein onderzoek doen bij de ouders.


Implementatie van de nieuwe rekenmethode “Reken zeker”:
Groep 3 werkt er vanaf het begin van het schooljaar mee en is erg positief. In groep 3
wordt daarbij het rekenrek gebruikt. Helaas is de toets registratie binnen Parnassys
nog niet klaar. Ook het computerprogramma Dr Digi werkt nog niet optimaal.



YAG:
In januari 2016 zijn er weer 2 YAG-weken. Het thema is “Opkomen voor jezelf”. Er
wordt ook een ouderavond/tentoonstelling aan gekoppeld.



Schoolresultaten:
Geen opmerkingen.

09. Rondvraag
- Roy vraagt hoe het gaat met de verslagen van de MR. Als ze zijn goedgekeurd plaats Henny
ze op de schoolsite onder MR. Ook de agenda van de MR komt daar te staan.
10. Sluiting
Kitty sluit de vergadering.

