Aanwezig:
Thea Zuiderduin, Stephanie Bol
Yvette van den Broek, Petra Wouters Wijs
Saskia de Vos

Notulen MR-vergadering op 20-08-2015
1. Opening
Vanavond is een extra ingelaste vergadering, ter kennismaking met de nieuwe directeur en
voor het vaststellen van een aantal werkafspraken.
2. Mededelingen/ingekomen stukken
Yvette heeft een brief ontvangen. Er komt een extra punt op de vergadering namelijk punt 11
en punt 12 wordt de gym.
3. Notulen vorige vergadering (28-05-2015)
Goedgekeurd. Stephanie stuurt de goedgekeurde notulen naar Niels voor op de website.
4. MR: nieuwe voorzitter
Yvette wordt de nieuwe voorzitter.
5. Ervaringen start school en reacties ouders
Saskia is aanwezig voor dit punt. Zij zal niet bij iedere vergadering aanwezig zijn.
Over het algemeen hebben wij positieve berichten ontvangen, een enkele reactie over de
brief vanuit het bestuur, deze werd als negatief ervaren.
Bij de groepsouderavond zal de focus liggen op de toekomst.
Er zijn vragen gesteld over het afscheid van Rik. Hier komt nog een moment voor.
6. Bespreken en vaststellen jaarplan MR 2015/2016
Wat is realistisch in dit schooljaar. Het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs zal dit
schooljaar in ieder geval heel belangrijk zijn.
Met de communicatie is een begin gemaakt. De column is vernieuwd en zal maandelijks
uitkomen, waardoor de inhoud belangrijker wordt.
Punt 1 (verhogen kwaliteit onderwijs) en punt 2 (sterker in communicatie) zullen dit
schooljaar de hoofd doelstellingen zijn waar de MR de focus op zal leggen. Deze twee
doelstellingen moeten in ieder geval op de website komen.
Saskia gaat met Interzin het plan voor dit schooljaar verder uitwerken:

-inzetten op lezen; met als doel het verhogen van de kwaliteit. Hier zijn quick-wins in te
behalen, door schoolbreed het eerste half uur van de dag te lezen. Er komt een nieuwe
methode voor technisch lezen: Estafette.
-inzetten op rekenen; hiermee gaan wij met elkaar ook aan de slag, vooral op het punt hoe
we het rekenen gaan evalueren.
Onze studiedagen worden hiervoor ingevuld, in samenwerking met Interzin.
-nieuwe digitale schoolrapporten
De MR wil graag de resultaten regelmatig bespreken, zowel een nulmeting, de ambitie als de
voortgang van de resultaten. Saskia bedenkt een manier waarop dit aan de MR te kunnen
laten zien. Zij bespreekt dit ook met Ilona.
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Extra punten voor op de MR-vergaderingen: formatie, groepsverdeling, leerkrachtverdeling
Jaarplan school 2015/2016 (inclusief rapport Interzin en afspraken schooljaar)
Bij bovenstaand punt besproken
Aanvraag Schipholfonds/schoolplein
Thea is achter de aanvraag aangegaan. Tip van een andere school is om een aantal
onderdelen te kiezen en het fonds daaruit te laten kiezen.
Voor 10 september zal deze ingediend moeten worden. Thea gaat bekijken welke bijlagen
mee gezonden moeten worden, afhankelijk van de hoeveelheid beslissen wij of we de
aanvraag dit schooljaar al doen. De realisatie van het nieuwe schoolplein wordt door de
schoolplein commissie georganiseerd.
Invulling Fancy Fair
Het doel, wat we met de opbrengst willen doen, is besproken. Er is veel hulp nodig. De Fancy
Fair wordt vanuit de Ouder raad met de school georganiseerd.
Fruitbeleid
De MR staat achter het fruitbeleid van 5 dagen fruit en/of groente mee naar school.
Laatste schooldag onder- en bovenbouw
We kunnen niet zomaar alle groepen vrij geven. De onderbouw kan wel een extra dag naar
school komen, de bovenbouw mag niet een dag minder. Alle groepen gaan deze vrijdag naar
school waarbij een nuttige invulling aan de dag wordt gegeven en we de ochtend gezellig af
sluiten in de klas. Voor volgend jaar wordt opnieuw gekeken naar de planning.
Gym
We zijn teruggegaan naar een keer per week gym, waar we allemaal niet blij mee zijn. Dit is
een heikel punt. Het bestuur heeft aan de MR-leden aangegeven hier ook over na te denken.
Saskia neemt contact op met het bestuur om hierover te overleggen. De MR staat hier
achter.
Rondvraag
Ingekomen stuk; laatste schooldag is besproken, gym is besproken. Engels op school: bij ons
op school in groep 7/8. Dit is voor nu nog geen speerpunt voor school i.v.m. de zaken die op
dit moment voorrang hebben. Wel kan bijvoorbeeld op de circuit middagen op de vrijdag
door een ouder hier invulling aangegeven worden.
Thea: Is het een idee om Anne de Rooy te vragen om te helpen bij de aanvraag voor het
Schipholfonds? De MR vindt dit een goed idee.
Er komt een stukje op de website waarin de MR-leden zich voorstellen.
Sluiting

