Notulen MR-vergadering

Maandag 14 november 2016

Aanwezig:

Aanvang: 19.30 uur – 21.30 uur

Yvette van den Broek (voorzitter), Yvonne Haneman, Thea
Zuiderduin, Stephanie Bol, Saskia Vos (vanaf agendapunt 7)
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1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2.

Mededelingen/ingekomen stukken

Yvonne informeert de MR dat de najaarbijeenkomst van de GMR met het thema: “Gelijke Kansen en
Maatwerk voor elke Leerling” door onvoldoende aanmeldingen is geannuleerd.

3.

Goedkeuring notulen vorige vergadering (26-09-2016)

De notulen van 26-09-2016 worden goedgekeurd.

4.

GMR informatie

De MR van de Waterwolf heeft geen afgevaardigden in de GMR zitten. Yvette geeft aan dat zij wel
eens vragen heeft uitgezet naar de GMR, maar geen respons krijgt. De MR vindt het belangrijk dat de
GMR een actieve houding aanneemt en gaat onderzoeken hoe de MR daar een rol in kan spelen.
Yvette en Yvonne gaan kijken hoe ze de GMR kunnen activeren. (ACTIE)

5.

Onderwerpen terugkoppeling OR

Thea en Stephanie hebben in de OR vergadering van 26-9-2016 overlegd of het vervroegen van de MR
en OR naar 19.00 uur een optie is. Na overleg is besloten om de starttijd van 19.30 uur aan te houden.

6.

Vragenlijst ouder tevredenheid en school enquête concept bespreken

Yvonne heeft gekeken of de enquête kan worden uitgezet via SurveyMonkey. Conclusie is dat aan alle
survey tools kosten verbonden zijn. Gratis is wel mogelijk, maar dan is er een limit op het aantal
vragen, antwoorden en deelnemers.
Yvonne heeft een concept enquête gemaakt op basis van de bestaande vragenlijst van ParnasSys en de
enquête over schooltijden van de Tweemaster. ParnasSys is een standaard vragenlijst verkrijgbaar via
het SOPOH.
Saskia geeft aan geen uitvraag te willen doen over schooltijden alvorens de impact van deze uitvraag is
getoetst bij de leraren. De reden is dat zij eerst wilt toetsen of de voorgestelde aanpassingen in de
schooltijden realiseerbaar zijn in het huidige systeem van de school. Daarnaast vraagt het ook iets van
de veranderingsbereidheid van de leraren. Yvette geeft aan dat ze de overweging begrijpt, maar het
prettig had gevonden als dat meteen duidelijk was toen het voorstel over de schooltijden werd
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gedaan. Op verzoek van de oudergeleding wordt besloten om minimaal één vraag over de
tevredenheid betreft schooltijden toe te voegen aan de vragenlijst met als doel te kijken of
ouders/verzorgers zich kunnen vinden in de huidige schooltijden.
De gehele MR zal het enquête concept bekijken en vergelijken met de enquête van ParnasSys. Dit om
na te gaan of er nog vragen ontbreken of aanvullingen nodig zijn. (ACTIE)
Saskia checkt met het SOPOH of een aangepaste enquête ook voldoet (ACTIE).

7.

Status jubileum activiteiten

Saskia geeft aan dat de jubileum activiteiten goed verlopen.
De disco was een groot succes. Net als het optreden onder de projectnaam “Oh
Haarlemmermeer” over de geschiedenis van de Haarlemmermeer. Een optreden waar de
verschillende groepen een gedeelte van de geschiedenis in beeld hebben gebracht door dans..
Ook is er een stripboek gemaakt door de bovenbouw. Er is een eigen verhaal bedacht en
kinderen hebben daar hun eigen invulling aan gegeven. Het stripboek is klaar en kan door
ouders worden gekocht.
De schoolreis voor 2017 is vastgelegd.
Petra is in gesprek met het Gemaal voor een bezoek. Aangezien de entreekosten per kind vrij
hoog zijn, wordt er gekeken naar sponsoring. Het evenement kan alleen doorgang vinden
indien sponsoring door gaat.
Verder staat het maken van een schoolfoto weer op de planning en zal de sportdag in het
teken staan van Oud Hollandse spelen.
8.

Update Haarlemmermeerse Schooldak revolutie

Op 10 oktober “De Dag van de Duurzaamheid” was de kick-off van de schooldak revolutie in de
Haarlemmeermeer. Een initiatief dat volledig wordt gesteund door de gemeente Haarlemmermeer.
5 basisscholen krijgen een X aantal zonnepanelen op het dak om zo in totaal 38 basisscholen te
voorzien van eigen energie. De Tweemaster en De Waterwolf zijn de eerste scholen die zonnepanelen
krijgen.
Saskia, Thea en Yvonne waren aanwezig bij de kick-off. Wanneer het project echt van start gaat is nog
onbekend. Saskia geeft aan nog niks te hebben vernomen maar blijft informeren bij de gemeente.
Saskia laat weten dat het fijn zou zijn als dit project volgend schooljaar van start gaat. Dit jaar staat nog
in het teken van het jubileum, maar duurzaamheid kan een mooi thema zijn voor het volgende
schooljaar.
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9.

Ontwikkeling kwaliteit

Saskia presenteert in grote lijnen de stappen die zijn genomen om de kwaliteit van het onderwijs
verder te verbeteren. Dit doet zij aan de hand van de presentatie die ook aan het College van
Bestuur van SOPOH is gegeven. De eerste resultaten laten een flinke verbetering zien in het
Taalleesonderwijs. Rekenen laat een lichte stijging zien. Ondanks de verbetering zijn de resultaten nog
niet op het gewenst niveau dus hier wordt verder aan gewerkt.
Saskia geeft aan dat het zeer belangrijk is om steeds heldere doelen te stellen, de juiste interventies
toe te passen en de resultaten te analyseren. Zo kunnen er flinke stappen worden gezet.
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. De methode laat nu
al verbeteringen zien in de kwaliteiten van het taalleesonderwijs.
In januari 2017 is opnieuw een kwaliteitsmeting van het onderwijs op basis van de CITO resultaten. Er
zal dan opnieuw een school zelfevaluatie rapport worden opgesteld. In de MR van maart zullen de
resultaten wederom besproken worden.
De uitkomsten bepalen de plan van aanpak en die zal dan weer worden gekoppeld aan het schoolplan
van 2017/2018.

10. Communicatie (website, Facebook, column)

Het digitale schoolrapport is ingevoerd. Het raamwerk staat. Thea en Stephanie geven aan blij te zijn
met het digitale rapport. Zij kunnen zo de ontwikkeling van de kinderen in het systeem bijhouden en
met één druk op de knop een rapport uitdraaien. Dit betekent minder administratie en meer tijd voor
de kinderen.
Alle feedback en verbeterpunten zullen dit schooljaar worden meegenomen om het digitale
schoolrapport verder te optimaliseren.

11. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

12. Sluiting

De vergadering wordt om 21.30 uur afgesloten.
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Actielijst
Nr.

Omschrijving

Actiehouder

Deadline

Status

2016 – 01-07

Uitzoeken mogelijkheden
registratie digibord
PR school voor instroom
leerlingen
Beoordelen nut klasbord app

Yvette

Afgerond

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
Activeren van de GMR

Saskia de Vos

November
2016
November
2016
November
2016
November
2016
November
2016

Thea/Stephanie September
2016

Afgerond

Bekijken en vergelijke concept
enquête met ParnasSys
vragenlijst
Checken met SOPOH of een
aangepaste vragenlijst ook
voldoet.

2016-03-01
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
2016 11 14
2016 11 14

2016 11 14

Saskia de Vos
Stephanie

Yvonne

?
Afgerond
Afgerond
Geannuleerd
i.v.m. weinig
aanmeldingen

Yvonne

Oktober 2016 Afgerond

Yvette

Oktober 2016 Afgerond

Yvette

Oktober 2016 Afgerond

Yvonne

Oktober 2016 Afgerond

Saskia

November
2016

Afgerond

Yvonne

On-going

Yvonne /Yvette

November
2016
Januari 2016

Allen

Januari 2016

Saskia

Januari 2016

Pagina 5

