Notulen MR-vergadering

Maandag 26 september 2016

Aanwezig:

Aanvang: 19.30 uur – 21.00 uur

Yvette van den Broek (voorzitter), Yvonne Haneman, Thea
Zuiderduin, Stephanie Bol, Saskia Vos (vanaf agendapunt 8)
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1.

Opening

Korte introductie en welkom Yvonne Haneman als nieuw MR lid.

2.

Mededelingen/ingekomen stukken

De GMR heeft een uitnodiging gedeeld met de MR leden van de Waterwolf voor een
najaarbijeenkomst met als onderwerp: “Gelijke Kansen en Maatwerk voor elke Leerling. Arnold Jonk,
hoofdinspecteur primair onderwijs en expertisecentra bij de onderwijsinspectie is spreker. Yvonne zal
namens de MR deelnemen en haar bevindingen delen in de volgende MR bijeenkomst (ACTIE).
Er is behoefte aan het afnemen van een oudertevredenheidsenquête. Dit is tevens een eis van de
inspectie.

3.

Goedkeuring notulen vorige vergadering (20-06-2016)

De notulen van 20-06-2016 worden goedgekeurd.

4.

GMR informatie

De MR van de Waterwolf heeft geen afgevaardigden in de GMR zitten. Er zijn wel openbare GMR
vergaderingen. Yvette en Yvonne zullen om en om openbare GMR vergaderingen bijwonen.

5.

Onderwerpen terugkoppeling OR

Yvette wilt graag weten of het ook goed is als we 19.00 uur starten met de MR vergadering. Thea en
Stephanie vinden dat goed, maar zullen dit nog wel checken met de OR (ACTIE). Dat betekent dat de
OR ook een half uur eerder moet starten met de OR vergadering.

6.

Vaststellen MR jaarplan schooljaar 2016/2017

Het jaarplan voor 2016/2017 ziet er goed uit. Yvonne geeft aan dat het ook goed is om de “waarom”
vraag in te vullen. Verder wordt vastgesteld dat er twee speerpunten zijn voor 2016/2017 namelijk



het borgen van de kwaliteitsresultaten en het verder verhogen van de kwaliteit onderwijs;
het afnemen van een oudertevredenheidsenquête.

Er wordt besloten dat communicatie als vast onderdeel op de MR agenda komt te staan. Yvonne zal
een tekstvoorstel doen om het “waarom” in te vullen als aanvulling op het jaarplan (ACTIE). Yvette zal
dan het jaarplan ter informatie en aanvulling naar Saskia kan sturen.
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7.

Vaststellen MR jaarverslag 2015/2016

In het jaarverslag staat aangegeven dat het de MR vergaderingen openbaar zijn, maar niet
alles wat in de MR vergadering wordt besproken is openbaar. Yvette past dit aan in de tekst
(ACTIE).
11 oktober wordt het jaarverslag 2015/2016 met de ouders gedeeld.
8.

Vragenlijst oudertevredenheid en schooltijden enquête concept bespreken

Er is een standaard lijst met vragen betreft tevredenheid verkrijgbaar via het SOPOH, maar dat kost
geld. De Tweemaster heeft een enquête uitgezet rondom schooltijden om de veranderbereidheid bij
de ouders te meten. Yvette heeft een kopie van deze enquête ontvangen. Yvonne kijkt of er een
enquête kan worden uitgezet via SurveyMonkey om zowel oudertevredenheid als schooltijden te
combineren (ACTIE).

9.

Schoolgids 2016/2017

Het schoolplan is geschreven voor een periode van 3 jaar. Aan het einde van het schooljaar zal Saskia
een update van het schoolplan naar de MR sturen. De MR geeft input zodat het schoolplan voor het
volgende schooljaar kan worden gefinaliseerd .
Dit jaar is de ambitie om het schoolrapport te digitaliseren. Als het lukt dan zal Saskia dit meenemen
als update voor het schoolplan 2017/2018.
Yvonne vraagt of er aandacht is voor de 21ste eeuw skills zoals mediawijsheid. Saskia laat weten dat zij
op dit moment samen met Niels van ICT werkt aan lespakketten gericht op mediawijsheid. In april is er
een ouderpanel over dit onderwerp.

10. Jaarplan 2016/2017

Saskia geeft aan dat er hard gewerkt wordt om de kwaliteit op een nog hoger niveau te brengen. Er is
een jaarplan gemaakt gericht op het verder verbeteren van taalleesonderwijs, didactisch handelen,
opbrengst gericht werken en het ontwikkelen en invoeren van een digitaal schoolrapport.
In september 2016 is Nieuwsbegrip XL ingevoerd voor groep 4 en hoger. Dit is een methode die aan de
hand van een actualiteit de kinderen leert hoe zij met een tekst om moeten gaan.
Verder geven de leerkrachten instructie volgens de uitgangspunten van het Activerende Directe
Instructiemodel (ADI model) dat uitgaat van interactie en het gericht activeren van leerlingen. Er wordt
dan ook rekening gehouden met de verschillende onderwijsbehoeften in de groep.
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Dit jaar zal er een monitor worden afgenomen in de klas dat in samenwerking gaat met InterZin.
InterZin is een kleinschalig Organisatie – en Adviesbureau dat landelijk werkt aan vraagstukken in het
onderwijs, de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en jeugdzorg.
Er is vorig jaar een eerste meting gedaan om te kijken waar de Waterwolf staat met betrekking tot de
kwaliteit van het onderwijs. De aandachtspunten en mogelijke verbeteringen zijn omgezet naar
doelstellingen en daar is afgelopen jaar aan gewerkt. Dit jaar zal er opnieuw een meting plaatsvinden
om te kijken waar we nu staan ten opzichte van het vorige schooljaar.

11. Jaarplan 2016/2017

De eerstvolgende MR vergadering zal Saskia in grote lijnen een presentatie geven over de stappen die
zijn genomen om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren (ACTIE).

12

Communicatie (website, Facebook, column)

De communicatie via de website, facebook en column loopt naar tevredenheid. De enquête die we dit
jaar willen uitsturen betreft een enquête naar tevredenheid van ouders in het algemeen en over
schooltijden en zal voor de kerst worden uitgezet zodat er een helder beeld is wat er leeft bij ouders.
Er is wel behoefte aan het actief werven van ouders om te helpen bij activiteiten binnen de school.
Veel ouders die helpen zijn al jaren actief binnen de school. Met name het te kort aan overblijfouders
is een grote zorg. Yvonne geeft aan dat er relatief weinig ouders van groep 1 en 2 actief zijn. Yvonne
wordt verzocht om ouders uit groep 1 en 2 te benaderen.
Actie: Yvonne zal ouders uit groep 1 en 2 benaderen om vrijwillig te helpen bij activiteiten binnen
school.

13

Schoolplein (voortgang)

Het schoolplein is nog niet klaar. Saskia geeft aan dat het erg traag verloopt. Saskia heeft acties
uitgezet om het afronden van het schoolplein te versnellen. Ook het onderhoud krijgt aandacht omdat
er al een aantal tegels omhoog worden gedrukt door boomwortels.

14

Rondvraag

11 oktober is er een algemene oudervergadering. Yvette en Yvonne worden gevraagd om daar meer te
vertellen over de MR. Er is tevens een gastspreker van de bibliotheek aanwezig om ouders te
enthousiasmeren over het lezen.
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15

Sluiting

De vergadering wordt om 21.00 uur afgesloten.
Actielijst
Nr.

Omschrijving

Actiehouder

Deadline

Status

2016 – 01-07

Uitzoeken mogelijkheden
registratie digibord

Yvette

November
2016

Bespreken
volgend
jaar

2016-03-01

PR school voor instroom
leerlingen
Beoordelen nut klasbord app

Saskia de Vos

Voorstel ouder en schooltijden
enquête
Deelnemen najaarbijeenkomst
met als onderwerp: “Gelijke
Kansen en Maatwerk voor elke
Leerling. Arnold Jonk en
bevindingen delen
Afstemmen met de OR of er om
19.00 uur gestart kan worden
i.p.v. 19.30 uur
Tekstvoorstel jaarplan “waarom”
vraag
Laatste versie jaarplan naar Saskia
sturen ter aanvulling en ter
informatie
Tekst aanpassen betreft
vergaderingen MR en
openbaarheid
Uitzoeken of Survey Monkey
geschikt is als enquête tool
Presentatie grote lijnen rondom
ontwikkelingen
kwaliteitsonderwijs Waterwolf
Werven van ouders uit groep 1 en
2

Saskia de Vos

November
2016
November
2016
November
2016
November
2016

2016-05-02
2016-06-01
2016-09-01

2016-09-02

2016-09-03
2016-09-04

2016-09-05

2016-09-06
2016-09-07

2016-09-08

Stephanie

Yvonne

Thea/Stephanie September
2016
Yvonne

Oktober 2016

Yvette

Oktober 2016

Yvette

Oktober 2016

Yvonne

Oktober 2016

Saskia

November
2016

Yvonne

November
2016
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