dinsdag 13 november 2018

MR vergadering
Agenda
-

Notulen vorige keer
Jaarverslag MR 2017/2018
Lesmethode groep 4/5
Bezetting tijdens ziekteperiode - hoe gaan we daarmee om?
Combinatiegroep 6/7 - 7/8 hoe om te gaan met gescheiden
activiteiten?
Sociaal emotionele gesprekken in november
Gebruik gebouw
Imago/promotie school
Gezonde school
WVTTK

Notulen vorige keer
Jaarplan: staat in google drive, is nog niet rondgestuurd.
MR lid: zou leuk zijn om het jaarplan en jaarverslag in de app te
publiceren
Voor publicatie op de website en in de app kunnen we contact opnemen
met de administratief medewerkster.
Communicatie in nieuwsbrief december
Vraag 1 vanuit de OR: “Wat doet de MR nou eigenlijk”
Idee: onderwerp “wat hebt u als ouder aan de MR?”
Schrijver: Voorzitter
Jaarplan: “data aangepast naar maandagen” klopt niet meer
Secretaris past het aan
Schoolapp: Ouders zijn positief
Probleem: Hoe verifieer je wie een account aanvragen? Voor ooms en
tantes. Dat gaan we niet doen, het kan gevoelige informatie
bevatten, dus alleen voor de ouders/verzorgers. BSN
nummers zijn gekoppeld aan bij school bekende emailadressen.
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Informatieavond: moet het leersysteem elk jaar uitgelegd worden, vooral
in de bovenbouw? De directeur wil hier meer aandacht aan
gaan besteden bij de start van het volgend schooljaar.
Groep 4/5 verschil in lesmethoden: Groep 4 heeft vorig jaar dezelfde
tipkaarten al gehad. Ze kunnen niet meedoen met groep 5
ivm. Een ander boek. Voor sommige onderwerpen is een
oplossing gevonden in het gebruik van A niveau en B niveau
en af en toe te splitsen van onderwerp. Het is te combineren,
maar het is niet makkelijk. Als docent moet je veel nagaan of
groep 4 wel voldoende meekrijgt. Het is werkbaar zoals het
nu geregeld is.
MR documentatie: alles wat binnenkomt in de map doen. Elke
vergadering informatie verdelen.
Informatieavond voor de complete brede school: KCG is niet het juiste
onderwerp voor communicatie naar ouders vanuit de
peuterspeelzaal en de bijtjes. Een ander onderwerp voor een
informatieavond zou heel goed zijn om samen op te pakken.
Vraag: Hoe kunnen we verder de bredeschool inzetten?
Antwoord: Betere communicatie tussen school en opvang. Bijvoorbeeld
over het welzijn van een kind die dag.
Fietsexamen: groep 6 hoeft niet mee naar het fietsexamen.
Jaarverslag
Op enkele taalfouten na is het goedgekeurd
Bezetting tijdens ziekteperiode
Vraag vanuit GMR met betrekking tot de huidige situatie van
ziekteopvang.
Antwoord: Momenteel hebben we 2 langdurig zieken, opvang is goed
geregeld door snelle reactie. Geen problemen met opvang
van kortdurende zieken, maar de verwachting is dat de
griepgolf voor problemen gaat zorgen. Er wordt besproken om
de opvangoplossingen te gaan monitoren om de feiten te
kunnen overleggen aan de GMR.
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Zorg: hoe kunnen we ouders informeren over de omgang met opvang
tijdens ziekte.
Antwoord: De directeur stelt voor een stuk in de eerstkomende
nieuwsbrief te schrijven.
Combinatiegroep 6/7 - 7/8 hoe om te gaan met gescheiden
activiteiten?
De groep kan momenteel gescheiden worden door de aanwezigheid van
een LIO stagair. Wanneer deze niet aanwezig is zou een
oplossing gezocht kunnen worden in het samen plaatsen van
groep 6/7 of 7/8.
Sociaal emotionele gesprekken in november
We voeren gegevens in in “Zien” een leerlingvolgsysteem op sociaal
emotioneel gebied. Bevindingen van leerkrachten over kind
moeten worden gedeeld met de ouders. Gesprek over
mogelijke acties voor leerkracht, leerling en/of ouder.
Reden voor november: lange periode tussen startgesprekken en
rapportgesprekken. Houdt het contact tussen leraren en
ouders.
Gebruik gebouw
Het gebouw wordt overgedragen aan de gemeente. De gemeente wil
het gebruik van de gymzaal in eigen beheer nemen. Als
school hebben wij daar moeite mee. We hebben geen aula,
de gymzaal fungeert als aula, echter wij hebben als eerste
gebruiksrecht. De gemeente kan de rest invullen met andere
gebruikers tijdens schooltijd.
De MR maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de
schoolkinderen wanneer de gymzaal binnen schooluren
gebruikt gaat worden voor andere doeleinden zoals
gymnastieklessen voor middelbare scholieren:
- Dit zou betekenen dat buitenstaanders door de school
naar de gymzaal moeten gaan.
- brommers, roken, fietsen over het schoolplein, redbull
drinken, geluidsoverlast.
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- Middelbare scholieren in school, tussen kleine kinderen.
Intimiderend, kwetsbare groep.
Imago/promotie school
Informatiefolder: door drukte nog niet uitgewerkt. Plannen een moment
in 2018 tussen ouder en directeur om het uit te werken.
Gezonde school
Er wordt besloten dit onderwerp af te sluiten zie jaarverslag 2017-2018
WVTTK
24 januari: nieuwe koersplan Eenbes. Er zal een ouder uit de MR samen
met een leerkracht vanuit Heuvelrijk deelnemen.
Programmeren: Een Leerkracht uit Nederwetten is iCoach voor beide
scholen (onderwijsinhoudelijke stuk mbt ICT) - er zijn nog
geen plannen voor programmeren.
Vraag: Wat is de visie van school?
Antwoord: Daar komen we op terug.
Talentrijk: is overgegaan naar crea, maar met vervangers niet werkbaar.
Weinig respons van ouders op talentrijk.
LIO stagair: kan dat doorgezet worden de komende jaren? Op zich wel.
Maar altijd in combinatie met 2 medewerkers (leerkracht en/of
directeur). De keuze is aan de LIO stagair, maar er zijn weinig
stagaires.
Tijdmanagement - volgende keer agenda beter vasthouden. Tot half 10.
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