Notulen MR-vergadering van maandag 18 juni 2018, 20:00
Locatie: Mr. Rinkstraat 19, Tiel. Telefoon: 0344-632757

Leden MR:
Jeannette Jansen
Sophia van Zuilen
Sabah Boudkhil
Monique Cools

personeelsgeleding MR
personeelsgeleding MR, notulist
oudergeleding MR
oudergeleding MR, voorzitter

Directie:
Mariëlle Klasen

1

Opening
a.
Welkom
Pascal van Diejen is aanwezig bij de MR vergadering als kandidaat MR-lid.

2

Directiezaken
a.
Bespreking directiedeel notulen 09-05-2018
Het idee om Microsoft Office aan te schaffen via Schoolspot wordt alsnog in de tweede
nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar vermeld. Notulen verder goedgekeurd.
b.
Bespreking directiedeel actiepuntenlijst 09-05-2018
Voortaan komt het MR-blad digitaal. Dit kan dus in de actiepuntenlijst aangepast worden.
c.
Bespreking directiedeel jaarplanning:
Evaluatie continurooster: Dit blijft kwetsbaar, maar
over het algemeen brengt het meer voordelen dan
nadelen.
Evaluatie tevredenheidsonderzoek: Voorlopige
conclusies zijn:
 Weinig respondenten
 Kinderen vinden dat er te weinig toezicht op het
plein is.
 Voelen zich niet altijd veilig in de klas, maar
deze vraag wordt negatief gesteld en is erg
moeilijk te lezen voor kinderen. Dus of het
representatief is.
 Verschil tussen score ouders/ kinderen was
relatief groot.
 Quick wins kunnen zijn: schonere wc’s.
Voorleggen schoolgids volgend schooljaar:
Ingestemd
Er verandert eigenlijk niets, behalve een aantal namen
en data. MR stemt in met het drukken van de
schoolgids. Mariëlle stuurt de gids nog per mail,
voordat hij naar de drukker gaat.
Formatieoverzicht volgend schooljaar:
Ingestemd P-MR
De leerlingaantallen lopen terug. Dit is het gevolg van
extreem veel verhuizingen. Daardoor moeten we
eigenlijk formatie inleveren, maar de werkdrukgelden

kunnen daarvoor ingezet worden. Zie brief Danny
Bonn. MR stemt in met het voorstel.
Ziekteverzuim:
Eén leerkracht is langdurig ziek. Verder een laag
ziekteverzuim. Geen bijzonderheden.
(tussen)Evaluatie onderwijskundig jaarplan

1. Woordenschat afronden
met assessment voor
leerkrachten.
2. Nieuwe taalmethode
implementeren.
3. Werken aan
eigenaarschap van
kinderen doormiddel van
DVS methode.
4. Het verder neerzetten van
het werken van EDI.
Doelen benoemen.
5. Elma bouwt het
rekencoördinatorschap
verder uit. Er wordt meer
concreet materiaal
gebruikt en aangeschaft.
Ook zullen er
klassenbezoeken afgelegd
worden.
6. SOP (
schoolondersteuningsplan)
is door de
personeelsgeleding van de
MR goedgekeurd.
7. Dami schrijft een
taalbeleidsplan.
8. De Belbinrollen zijn
inmiddels binnen. Na de
zomer volgt een
rapportage.
9. Peer review: Zijn we ver
mee gekomen. Vooral op
het gebied van werkdruk
en wat betreft de manier
van werken. Volgend jaar
gaan we werken met
Stichting Leerkracht.
10. De
functioneringsgesprekken
zijn inmiddels gepland.
11. Openbare identiteit van de
school is even geparkeerd.
Het communicatieplan en
een stukje over de PR van
school wordt nl.
bovenschools geschreven.
12. Het werken met Googleforms werkt goed om

meningen van ouders te
peilen. Men reageert hier
over het algemeen snel en
met grote aantallen op.
Evaluatie Parro:
Het hele team werkt nu met Parro. Zowel ouders als
leerkrachten zijn tevreden. Volgend jaar gaan we
verder met Parro.

d.

Mededelingen & rondvraag directie:
 Jaarplanning voorstel:
Groep 1 elke vrijdag vrij. Dit is beter wat betreft de uren en zo kan men zich
toespitsen op het extra onderwijzen van groep 2 gerelateerde leerstof: MR heeft
ingestemd.

e.

Vaststellen komende vergaderdatum: 24 september 2018
Het afscheid van Monique zal op 27/06/2018 zijn bij La Cubanita

3

MR zaken
a.
Bespreking MR-deel notulen 09-05-2018
Goedgekeurd
b.
Bespreking MR-deel actiepuntenlijst 09-05-2018
Punten afgevinkt
c.
Bespreking MR-deel jaarplanning:
 Missie en visie
Is aangepast en kan worden opgeslagen.
 Sophia moet stukje schrijven voor het nieuwe weekbulletin
 De verkiezingen kunnen beginnen. De doos staat klaar. Op maandag 25 juni
worden de stemmen geteld. De kandidaten zijn:
1. Pascal van Diejen
2. Ilona Avci
3. Sabah Boudkhil

4

GMR zaken
a.
Eventuele besprekenswaardigheden.
Geen bijzonderheden

5

Binnengekomen post
a.
Eventuele besprekenswaardigheden.
Is Sabah nog niet aan toegekomen

7

Sluiting

