Aan:

Petra Wouters-Wijs, Yvette van den Broek
Thea Zuiderduin, Stephanie Bol

Cc:

Saskia de Vos, archief

Notulen MR-vergadering op 17-09-2015

1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
Er worden twee punten toegevoegd; punt 11 OR en punt 12 GMR
3. Notulen vorige vergadering (20-08-2015)
De notulen zijn goedgekeurd.
4. Bespreken nulmeting, doelstellingen 2015/2016 en afspraken over terugkoppeling
Saskia heeft de MR een plan van aanpak gemaild. Hierin staat een prioriteitenlijst waarmee
wij onder begeleiding van Interzin aan de slag gaan. De teamvergaderingen en studiedagen
zijn inhoudelijk. De plannen en de rode draad binnen de school worden gedocumenteerd.
Ons eerste speerpunt is het inzetten op het lezen; 5x per week een half uur lezen aan het
begin van de dag, we zijn gestart met de nieuwe methode Estafette, we leren van elkaar.
De inspectie kijkt naar Avi-lezen, naar de DMT-uitslagen (=drie minuten toets). In oktober
nemen wij alvast weer een keer (extra) de DMT af, om te zien waar we staan en waar we
verder aan moeten werken. Alle leerlingen worden getoetst in de cito-periode.
Saskia laat de DMT-gegevens zien op groep niveau van de afgelopen 3 schooljaren, de namen
van de leerlingen zijn niet zichtbaar. Op deze manier is goed inzichtelijk hoe de klassen zich in
de jaren ontwikkelen en wat de status voorafgaand aan het schooljaar is (= nul meting). Het
is belangrijk dat de klassen (gemiddeld) gedurende de jaren een opwaartse groei lijn laten
zien.
Onze ambitie is dat in februari/maart alle groepen 0,1 punt zijn gestegen. De MR vraagt hoe
de ambitie wordt bepaald, wat is een haalbare ambitie. Saskia geeft aan dat in overleg met
collega’s van andere SOPOH scholen een verbetering van 0,1 punt ambitieus en haalbaar
moet zijn, uiteraard hopen we op meer. Wij vergelijken dit met de andere Sopoh-scholen. De
ambitie van de Sopoh voor de Waterwolf is hoog..
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We zijn nu bezig de methode Estafette goed in de vingers te krijgen, dan ongeveer
halverwege het schooljaar gaan we ook verder met het speerpunt Rekenen. De MR vraagt
om een update te geven van de vorderingen zodra dat mogelijk is na de eerste
toetsresultaten. Ook voor andere vakken krijgt de MR graag van Saskia een overzicht van de
voortgang.
Planning Cito-toetsen
Er vallen dit jaar geen toetsen rondom feesten, de avond-4daagse e.d. Er moet altijd wel
rekening gehouden worden met dat de Cito-toetsen in een bepaalde periode afgenomen
moeten worden.
Sociale veiligheid
In een mail vanuit de GMR staat het bericht dat een school dit schooljaar de sociale veiligheid
moet monitoren. Dit moet gebeuren met een gestandaardiseerd instrument.
Er is een pestprotocol op school.
De vertrouwenspersoon kan zich voorstellen op het prikbord. De vertrouwenspersoon heeft
een monitorende functie en moet ouders informeren. Wie de vertrouwenspersoon is moet
op de site komen te staan en meerdere keren per jaar in de column worden genoemd.
De website gaat veranderd worden, zodat deze vriendelijker wordt in gebruik. Hier wordt
iemand voor ingehuurd. Saskia gaat na op welke wijze we praktisch invulling kunnen geven
aan deze verplichting voor school.
Veiligheid buiten school
De MR vraagt wat het protocol is bij uitjes met de groepen? Zijn er bijvoorbeeld hesjes? Hoe
is de veiligheid geborgd.
Saskia geeft aan dat we dit heel snel kunnen regelen in de organisatie. Saskia gaat dit met het
team uitzoeken.
Aanvraag Schipholfonds schoolplein (status terugkoppeling)
Vanuit het fonds kwamen nog een aantal vragen. Thea en Stephanie hebben deze
beantwoord. De aanvraag is nu in behandeling en we verwachten begin oktober de uitslag te
horen.
Jaarvergadering begin oktober
Op 29 september a.s. is de algemene informatie- avond. De MR en de OR moeten zich
verantwoorden. Yvette en Petra maken een plan en leveren dit aan. Saskia mailt dit verslag
naar de ouders. Het thema na het algemene deel van de avond wordt verzorgd door Frank
Wouters-Wijs; kinder-EHBO.
Rondvraag
Petra; er mag niet gevoetbald worden tussen de middag (overblijf) en onder schooltijd?
I.v.m. de veiligheid op het plein hebben wij de nieuwe afspraak dat er op woensdag op het
veld kan worden gevoetbald. De leerkrachten bepalen i.v.m. het weer of er die dag
gevoetbald kan worden. Gesproken over de ingediende plannen van de Tweemaster bij de
gemeente over het aanleggen van een kunstgrasveld. Plannen zijn stil gelegd door klachten
door bewoners, eerst moet een evaluatie plaatsvinden over de bruikbaarheid van het
grasveld zelf.
Op de vraag van de MR of er een afscheid komt voor Rik geeft Saskia aan dat op woensdag
14 oktober Rik de groepen langs gaat en dat na schooltijd er een moment is van afscheid met

ouders en collega’s. Thea gaat dit organiseren. Saskia zal dit ook benoemen tijdens de
algemene informatie-avond.
Saskia; bij deze MR-vergadering is Saskia de hele vergadering aanwezig. Vanaf nu geldt de
afspraak dat Saskia bij de punten die toelichting behoeven aanwezig zal zijn, dit zijn de
punten boven de streep op de agenda. De agenda is minimaal een week van tevoren bekend.
De volgende vergadering is op maandag 2 november a.s.
11. Overleg OR
-algemene informatie-avond (input OR, inleveren stukken)
-lezen op de Waterwolf
-Schipholfonds
-Afscheid Rik
12. GMR
Yvette; Op 11 november a.s. is er een GMR-congres in Ede. Yvette en Petra gaan proberen
hierbij aanwezig te zijn.
Er is ook een MR-cursus (overkoepelend voor alle Sopoh-scholen). Yvette en Petra gaan
kijken of zij hierbij aanwezig kunnen zijn.
13. Sluiting

