Notulen MR-vergadering dinsdag 10 oktober 2017 OBS De Kaardebol
Aanwezig: Ilse, André, Dianne en Marga
Afwezig: Frea en Ria
Notulist: Marga
1. Opening/ vaststellen agenda
Ilse opent de vergadering.
2. Notulen vorige vergadering
a. Verslag
Ilse heeft contact gehad met Carla van Erp. Er is nog geen vergadering geweest.
De notulen wordt goedgekeurd.
b. Actielijst
17.9 t/m 17.18, behalve 17.11 is gedaan.
c. Besluitenlijst
3. Mededelingen
a. GMR
Nog geen vergadering geweest.
b. Oudergeleding
De afwatering wordt in de herfstvakantie aangepakt,
c. personeelsgeleding
De stagiaire Inge Bikker heeft in elke groep een kunstles gegeven.
De stormingsfase in de groepen is duidelijk aanwezig. Regelmatig conflicten zorgen
ervoor dat alle leerkrachten voorlopig elke middagpauze allemaal buiten lopen.
Tijdens de ouderavond heeft een ouder ons geattendeerd op de methode getalen
ruimte junior. Deze methode werkt op de manier van de leerlijnen. Er wordt 1
onderdeel per les aangeboden. We hebben een zichtzending aangevraagd en gaan
daar proeflessen uitgeven.
d. bevoegd gezag
Frea wordt vervangen door Immanuel Wijland.
Mirjam (gr.5) en Ria hebben de griep, gelukkig is Mirjam er vanaf morgen weer.
Mirjam (gr.3) heeft aangegeven dat ze wil stoppen. Ze blijft tot er een andere
leerkracht is gevonden. Deze week zijn er 4 gesprekken met kandidaten.
Sandra gaat re-integreren op een andere OPOR school. Verwacht wordt dat ze per 1
februari weer op De Kaardebol kan beginnen. Zodra hier meer over bekend is , wordt
dit gecommuniceerd met ouders.
De werkdruk wordt als erg hoog ervaren. Er zijn veel activiteiten, dat wordt volgend
jaar anders aangepakt.
4. Verbeterplan/speerpunten
De gezondheid van het team heeft prioriteit.
Alle leerkrachten hebben een boek over het EDI-model gekregen. De boeken worden
gebruikt tijdens de studiedagen.
Voor de talentontwikkeling werkgroep hebben nog 3 vaders zich opgegeven. Na de
herfstvakantie gaan we daarmee aan de gang.
Het uitzoeken van de reken leerlijnen is gestopt, dit i.v.m. met de andere rekenmethode
waar we ons in gaan verdiepen.
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De bijeenkomst van de Klankbord groep is goed bezocht. Er wordt gekeken naar de
website en hoe we de hal aantrekkelijker kunnen maken.
Er komt een kinderraad. Na de herfstvakantie gaan Dianne en Marga het opzetten. De
kinderen moeten een motivatiebrief sturen en er komen echte verkiezingen.
Coöperatief leren wordt gekoppeld met het EDI-model.
Dianne gaat filmen bij de klassenbezoeken en wil daarna ruimte geven voor collegiale
consultatie.
5. Jaarverslag 2016-2017
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
6. Leerlingenaantallen in relatie tot personeel
Het leerlingenaantal staat op 1 oktober op 174 leerlingen. Mocht groep 1/2 te groot
worden zullen ze eventueel worden gesplitst. Hoe de relatie is tot personeel kan pas in de
vergadering van 27 maart worden besproken.
7. Bezetting MR 2017-2018
Er is nog niemand gevonden die de oudergeleding kan versterken. Marga informeert nog
bij Fatima El Hatri.
8. Vaststellen van de vergaderdata 2017-2018
De vergaderdata zijn:
28 november 2017
16 januari 2018
13 februari 2018
27 maart 2018
8 mei 2018
19 juni 2018
9. Rondvraag
In verband met de zichtbaarheid schrijft de oudergeleding een stukje in de nieuwsbrief
met de belangrijkste punten van de vergadering.
10. Sluiting
Ilse sluit de vergadering.
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11. Mededelingen
d. GMR
Ilse stuurt de notulen nog naar de leden op. Er is inmiddels al een vergadering geweest
in het nieuwe schooljaar. Ilse heeft de agenda daarvan nog niet ontvangen en neemt
contact op met Bas van Beem.
e. Oudergeleding
Er is positief gereageerd op de opening van het schooljaar met de rode loper.
De kennismakingsgesprekken worden als prettig ervaren.
Veel ouders hebben moeite met de vele studiedagen. Het is voor dit schooljaar niet
terug te draaien, maar voor volgend schooljaar houden we daar wel rekening mee.
f. personeelsgeleding
d. bevoegd gezag
Dianne geeft aan dat de start op onze school heel fijn ervaren en dat ze zich thuis
voelt.
Dennis Verwoert is aangesteld i.v.m. het vertrek van Melanie Misseroy.
Donderdag 7 september vindt er een overleg plaatst met alle directeuren van Brede
School Oost en de gemeente. Er gaat gesproken worden over de onderlinge
samenwerking.
12. Evaluatie 2016-2017
Er is hard gewerkt aan het verbeterplan. Nu gaan we werken aan de highlites.
Prioriteiten voor 2017-2018:
 Rekenlijnen
 Talentenontwikkeling
 Ouderbetrokkenheid
13. Jaarplan 2017-2018
Dianne ligt het jaarplan toe, wat bestaat uit 9 punten. Er komt nog een antipest coördinator.
De vertrouwenspersoon is Eefke Hendriks-van Buul, Vanuit het bestuur is de opdracht om
met Belbin rollen aan de slag te gaan. Dit wordt op alle OPO-r scholen gedaan.
De luizencoördinator is Annika Hulzebos (moeder van Storm, groep 7).
De groepsouders maken een groepsapp aan. Er zijn nog bibliotheekouders nodig! Bij de KWA
helpen de leerlingen van groep 8. Misschien ook een idee voor De Kaardebol.
Dianne wil regelmatig een overleg met de voorzitter van de MR en van de OV.
Het jaarplan is kort, bondig en duidelijk. De vaktaal is voor de ouders niet helemaal duidelijk.
Dianne gaat dit verder verduidelijken met de ouders van de MR.
In de inleiding mist nog een schrijven over de Plantage waar groep 6 eens in de 2 weken de
beheerder helpt met het verzorgen van de dieren.
14. Ouderbetrokkenheid: hoe kan deze vergroot worden?
De klassenouder beheert de groepsapp. De klassenouder stimuleert de andere ouders om te
helpen bij activiteiten.
Een lijst maken in het begin van het jaar met alle activiteiten in het schooljaar. Dan weten de
ouders waar er hulp bij nodig is.
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15. Bezetting 2017-2018
Marga verstuurt de oproep van de oudergeleding via Parnassys. Mocht het nodig zijn dan komt
het stukje ook nog in de nieuwsbrief.
16. Vaststellen van de vergaderdata
Iedereen kijkt naar de voorgestelde data. Dianne kijkt of de onderwerpen kloppen met de
tijdsplanning.
17. Rondvraag in aanwezigheid van de directie
Ilse kijkt bij het maken van de vergadering naar de volgorde van de punten. Zodat Dianne na de
gemeenschappelijke punten de vergadering kan verlaten.
18. W.v.t.t.k./ rondvraag
Ilse en Marga maken het jaarverslag
19. Sluiting
Ilse sluit de vergadering om 22.30 uur
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