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Agenda 26-9-2016
1. Ingekomen stukken en mededelingen
*Er zijn twee poststukken binnen gekomen voor de MR. Anja heeft deze meegenomen
om te bekijken.
2. Notulen 20-06-2016
*Deze zijn eind vorig jaar al goedgekeurd en nu dus niet opnieuw besproken.
3. Onderwerpen vanuit de directie
a. RI&E enquête (Risico Inventarisatie en Evaluatie) over werkdruk, werkplezier en
veiligheid op school
*Deze vragenlijst over de veiligheid van het gebouw, de leerlingen en het personeel
is afgenomen. 1 keer per 4 jaar wordt deze enquête afgenomen door de ARBOcoördinator binnen ons bestuur. Er is een plan opgesteld voor onze school. Jack loopt
dit na en bespreekt dit met het team. De volgende keer worden de bevindingen
besproken binnen de MR.
Tevens is er een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder leerlingen, ouders en het
personeel. Dit was vrij positief ingevuld. O.a. de hygiëne kwam als aandachtspunt
naar voren. Ook dit onderzoek zal de volgende MR vergadering besproken worden.
b. Leerlingen telling oktober
*Wij hebben in oktober 116 leerlingen ipv de verwachtte 108. Dit is dus een gunstige
ontwikkeling. In januari starten wij een tweede kleutergroep. Het aantal leerlingen
op de teldatum in oktober bepaalt de formatie voor het schooljaar erna.
c. Projectplannen, waar gaan we dit jaar aan werken
De projectplannen waar we dit jaar aan gaan werken zijn de volgende:
-het kiezen van een nieuwe methode voor het aanvankelijk lezen
-het verbeteren van de zorgroute
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-het vernieuwen van het leerlingenrapport
-het afronden en implementeren van het beleid opgesteld voor leerlingen met een
ontwikkelingsvoorsprong
-het verder verkennen en implementeren van het observatie/registratiesysteem Kijk!
bij de groepen ½
De MR-leden hebben met elkaar deze plannen doorgenomen. In de plannen staat
beschreven wat de doelen zijn, wie verantwoordelijk is en in welk tijdbestek dit moet
worden afgerond. Aan het eind van dit schooljaar worden deze plannen door het
team geëvalueerd. Tussentijds wordt ook naar elkaar terug gekoppeld hoe de
vorderingen gaan. Zo wordt de PDCA cyclus (Plan,do,check, act) voor iedereen
duidelijk.
d. Slimfit studiedag
*Op donderdag 29-09-16 gaat het team (samen met Anja namens de MR) op bezoek
bij twee scholen die werken volgens het Slimfit model. Dit om te kijken hoe je het
onderwijs ook kunt organiseren.
We werken op de Pancratius met grote combinatiegroepen, waarbij we de kinderen
per groep indelen in 3 verschillende instructiegroepen. Dit houdt in dat je met 6
instructieniveaus werkt en we alle kinderen zo passend mogelijk onderwijs willen
geven. Wij willen verkennen of Slimfit een passend organisatiemodel voor ons kan
worden.
Op 14-11 vindt er een gezamenlijke studiedag van de Meester Spigt en de Pancratius
plaats. Hier zullen wij onze bevindingen bespreken. Wat sprak ons aan en wat juist
niet en zouden wij hier verder mee willen. Wanneer er onder het personeel genoeg
draagvlak is, zullen we de ouders gaan informeren. Nu staat nog niet vast hoe we dit
precies gaan doen. Hier komen wij in de MR op terug.
e. Resultaten 2015-2016
*Wij hebben de trendanalyse kort besproken. In januari en in juni worden de Cito
toetsen afgenomen. Hierna worden deze door het team geanalyseerd. Wat zijn onze
successen geweest en wat vraagt meer inzet. Hiervan wordt een verslag gemaakt en
dit wordt door het bestuur met de inspectie besproken. Ook wordt er een prognose
gesteld voor het volgende jaar.
De Cito resultaten van afgelopen jaar zijn verbeterd t.o.v. de jaren ervoor.
f. Rol van Caroline van Duren
*Caroline van Duuren zal vanaf dit jaar i.p.v. Margriet Groenewoud als
gezinsbegeleider bij het Ondersteuningsteam aanwezig zijn.
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Hiernaast heeft zij van de gemeente uren gekregen om zich in te zetten voor het IKC
(integraal kind centrum) voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Wij hebben Caroline gevraagd om zich in te zetten voor de samenwerking tussen de
drie partijen binnen ons gebouw. Hoe kunnen wij de overgang van peuterspeelzaal,
kinderdagverblijf en school verkleinen? Hoe kunnen we de samenwerking uitbreiden
en van elkaar te leren?
De vraag vanuit de MR of er dan ook buitenschoolse activiteiten worden
georganiseerd zullen we meenemen in het overleg.
4. MR-punten
a. Taakverdeling MR: voorzitter, secretaris, GMR
*Anja wordt de voorzitter
Lotte en Margret worden om de beurt secretaris?
Anja gaat naar de GMR.
Na dit jaar wordt dit geëvalueerd.
Ingekomen post wordt in het postvak van Lotte verzameld. Zij zal dit overhandigen
aan Anja.
b. Jaarverslag
Margret, zou jij dit willen maken?
c. Jaarplan 2016-2017
Welke punten, naast Slimfit en de ARBO, willen wij dit jaar op de agenda van de MR?
Jack en Lotte bespreken dit ook bij het opstellen van de directiepunten.
d. Scholingsbehoefte
*Er kan weer worden ingeschreven op een scholing voor de MR. Dit is een avond en
zal waarschijnlijk in Hoorn worden aangeboden. Lotte vraagt bij Miranda na of dit via
de GMR wordt geregeld.
5. Verslag GMR
Er is nog geen vergadering geweest.
6. Rondvraag
*In de schoolgids staat een extra studiedag gepland. Klopt dit met de urenberekening?
Jack kijkt dit nog na. Wel is er op de vrijdag voor de kerstvakantie en voor de
zomervakantie een schooldag tot 14:00 gepland, waardoor de kinderen weer meer uren
draaien.
Hoe is de typecursus gegaan? Dit is wisselend gegaan. Sommige leerlingen moeten wat
meer gestimuleerd worden. Het programma staat nog open, dus kan nog worden
afgerond door de leerlingen. Dit jaar zal het opnieuw worden aangeboden aan de
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leerlingen van groep 6. Het is belangrijk dat de leerlingen thuis ook oefenen. De
instructie vindt op school plaats.
Hoe bevalt de nieuwe website? Deze bevalt goed. Het werkt makkelijker. Wel moet hij
nog meer gevuld worden.

