Notulen MR vergadering 28 januari 2019
Aanwezig: Ewald, Fred, Gio, Anke, Bart, Roeline en Karin
Notulist: Karin
1. Opening en vaststellen agenda
Geen aanvullingen.
2. Vaststellen notulen MR vergadering 13 december 2018
Geen opmerkingen. Notulen akkoord.
3. Actielijst 13 december 2018
- Punt 5. Huisvesting SKAR. In de carnavalsvakantie wordt gestart met de
grondwerkzaamheden. Dit om de geluidsoverlast te beperken. Daarna gaat het
waarschijnlijk snel. Via een kraan worden de units neergezet. Ver een tijdje komt er
nog een stukje in de nieuwsbrief hierover. Er wordt dan een plattegrond van het plan
meegestuurd zodat de ouders op de hoogte zijn.
- Punt 6. Sharepoint. Bij Roeline werkt het nog niet. Zij overlegt met Anke hierover.
- Punt 7. Evalueren starttijd vergadering. We houden 19.30 uur aan. Voor sommige
dagen is het wel lastig voor enkele mensen.
4. Agendapunten jaarplan MR
Informatie over het schooljaarplan (Ewald)
Kindgesprekken. Vanaf groep 6 zitten de leerlingen ook bij de rapportgesprekken.
Iedere groep heeft individuele gesprekken met de kinderen uit de groep.
Executieve functies. Dit wordt doorgeschoven naar volgend schooljaar. Anders wordt het
teveel.
IKC. Hier is nog geen heel strak plan voor, maar dat komt nog wel. Tessa en Gio hebben
steeds overleg om de stappen in de goede volgorde te zetten. We houden elkaar op de
hoogte van de bezigheden en betrekken elkaar zoveel mogelijk bij elkaars activiteiten.
Dit gaat op een heel natuurlijke manier. Er komt wel een aparte ingang voor de SKAR. Nu
komen de kinderen en ouders door de hoofdingang van de school.

Cito groep 1/2. We zijn zoekende naar een goed alternatief voor de Cito (wordt wettelijk
in 2021 afgeschaft). Een leerlingvolgsysteem wat niet teveel werk vergt. We zijn in
afwachting van een alternatief dat binnenkort uitkomt.
Instructie op maat. Hier starten we het komend halfjaar mee. Iemand van Passend Wijs
begeleidt ons hierin.
Engels. We werken hier spelenderwijs mee vanaf groep 1. De methode “Take it easy” zal
langzamerhand verdwijnen.
ZIEN. We gaan werken met bordsessies. Deze laten we aan elkaar zien tijdens de
bouwvergaderingen.
Evalueren/ bijwerken ICT beleidsplan (Karin)
Susan is bezig met het beleidsplan. Als het plan klaar is dan zou Susan het kunnen komen
toelichten in de MR vergadering (Karin vraagt). Wonderwijs heeft aan alle scholen
gevraagd alle hardware in kaart te brengen om inzichtelijk te krijgen wat er is
afgeschreven en wat er vervangen moet worden. Er zijn drie nieuwe touchscreens
aangeschaft voor onze school en in de hal komt er een beamer. Susan gaat zich in Google
drive verdiepen om te doel te bereiken dat de kinderen thuis bij hun bestanden/
documenten kunnen. Een doel in 2017 was een leerlijn ICT doelen opstellen van groep 1
t/m groep 8. Deze is er niet. Er zijn inmiddels chroombooks op school en de leerlingen
leren op een natuurlijke manier van elkaar.
Leerkrachtentekort (Karin)
Dit is voor deze vergadering een discussiepunt.
GMR notulen en agenda (Fred)
Men wil van iedere school een geleding in de GMR. Wie zou van onze school zitting
willen nemen? Mevr. Martine Miedema vertegenwoordigt onze school. We hebben
vragen opgesteld voor haar en deze stuurt Fred naar haar toe. Zij is de volgende
vergadering bij ons.
Inventariseren scholingsbehoefte MR (Fred)
Geen behoefte momenteel.
Vaststellen vakantierooster (Roeline)
Ontvangen en deze staat vast. Voor onze school is er weinig studieruimte over, slechts
twee dagen.
5. Oplossingsgerichte Pest Aanpak
Er speelt momenteel niets.

6. WVVTK
Karin: tijdens een vergadering de uitgeroosterde dagen leerkrachten evalueren. De
personeelsgeleding heeft instemmingsrecht voor dit punt (extra gelden
werkdrukvermindering).
AVG komt ter sprake. Er zijn nogal wat onduidelijkheden hierover. Alle personeelsleden
krijgen een cursus vanaf deze week.
7. Vaststellen MR agenda 19 maart 2019
-Plan van aanpak ouderparticipatie (Bart)
-Identiteit van het onderwijs (Karin)
-GMR Notulen en GMR-vergadering (Fred)
-Tussenschoolse opvang (Roeline)
-Wijziging schooltijden/ continurooster (Roeline)
Martine Miedema is tijdens deze vergadering aanwezig.
8. Discussiepunt Lerarentekort

