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Notulen 19-10-2017
1. Ingekomen stukken en mededelingen
Concept jaarverslag door Margret, zie 4a
Financiën, zie 4b
Concept MR-activiteitenplan 2017-2018, zie 4e
-Het tijdschrift InfoMR is binnengekomen.

1. Notulen 19-65-2017/ openstaande acties vorige vergadering(en):
Schoolgids: terugblik werkwijze: (plannen schooljaar laat ontvangen, sommige
verzoeken toch niet meegenomen: ouderportaal, GGD-tekst, andere studiedagdatum
februari)
Beredeneerd aanbod kleuters; wil iemand dit inzien?
Notulen staan nog niet op de site
-Afgesproken is dat er in de nieuwsbrief informatie komt over de GGD.
De schoolgids wordt eerder besproken met de MR. De belangrijkste dingen in de
schoolgids worden pas later in het jaar besproken. Denk bijvoorbeeld aan de
formatie, personele bezetting en plannen voor het volgende schooljaar.
De oudergeleding willen graag het beredeneerd aanbod inlezen. Lotte zorgt dat dit
bij de ouders komt.
Notulen van 19-6 worden samen met deze notulen op de website van school
geplaatst.
2. Onderwerpen vanuit de directie
a. Korte terugblik op start schooljaar
-Veel wisselingen in de groep, dus een drukke start. Iedereen begint zijn draai te
vinden.
b. Leerling telling 1 oktober
-112 leerlingen op 1 oktober. Dat zijn 4 leerlingen minder dan verwacht.
c. Plannen schooljaar 2017-2018
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d.

e.

f.

g.

-de zorgroute; Dit jaar gaan we ,in samenwerking met drie andere scholen, bekijken
hoe wij de administratie (o.a. de groepsplannen) zo efficiënt mogelijk kunnen
inzetten. Er wordt o.a. gekeken naar de inzet van digitale middelen om ons hierin te
ondersteunen.
-Het beleid rondom kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong wordt verder
uitgewerkt. Een leerkracht is op de dinsdagmiddag uitgeroosterd om met deze groep
apart aan het werk te gaan, naast het extra werk dat zij in hun groep zelf krijgen.
-De leesmethode Lijn 3 is ingezet in groep 3.
-Passend onderwijs; de gedifferentieerde instructie wordt verder vormgegeven.
-Er wordt een nieuwe taalmethode gekozen voor het schooljaar 2018-2019.
-De werkgroep IKC (Integraal Kind Centrum) gaat de samenwerking tussen de
peuterschool, de kinderopvang, de basisschool en dit jaar misschien ook Esdege
verder uitwerken.
-Een eerste oriëntatie op een nieuwe methode Engels, die schooljaar 2019-2020
moet worden ingevoerd.
-Jack mailt de projectplannen nog door aan de MR-leden.
Personele ontwikkelingen (start onderwijsassistente)
-Jacqueline Kroon stopt op de donderdagmiddag. Hiervoor in de plaats komt Karin
Stroet de groep ¾ ondersteunen.
Miranda is nog thuis, maar pakt al wel weer wat werk op. Ze zal deze weken weer af
en toe op school zijn.
Margret is nog ziek thuis. Het ziet ernaar uit dat dat toch iets langer gaat duren.
Hiervoor zal Jack proberen een structurele oplossing te zoeken.
De vaste flexwerker die aan de Pancratiusschool is gekoppeld, is nu met
ouderschapsverlof. Zij zal in januari starten.
Stand van zaken schoolplein
-Anja, Roos en Jack vormen de werkgroep fondsenwerving. Er is nu 15.000 euro
toegezegd. Ook is er een werkgroep op school die acties zullen gaan opzetten. We
doen dit jaar o.a. mee aan de kaartenactie.
Studiereis Jack in november
-Jack gaat in november een week naar canada met een paar collega- directeuren. Ze
gaan daar op bezoek bij scholen en het ministerie van onderwijs. Inclusief
/gepersonaliseerd onderwijs en het gebruik van ICT- middelen is daar al in een verder
stadium.
Receptie Esdégee Reigersdaal vrijdag 29 september
-De receptie is goed bezocht. Veel groepen zijn al op bezoek geweest.

3. MR-punten
a. Jaarverslag
-Het jaarverslag 2016-2017 gemaakt door Margret is besproken. Alleen het
aanpassen van het rapport mag nog worden toegevoegd.
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b. Financiële afrekening en begroting
-Dit is besproken.
c. Taakverdeling MR (voorzitter, secretaris, GMR)
-Dit jaar zal deze hetzelfde blijven. Anja is voorzitter, Lotte en Margret zijn om de
beurt notulist en Anja gaat naar de GMR.
d. Termijn leden
-Anja stopt aan het einde van dit schooljaar. Dit betekent dus ook dat er geen
oudergeleding meer naar de GMR gaat. Hiervoor zal een oproep in de info worden
geplaatst. Wendy en Angeline zijn gevraagd om zitting te nemen in de GMR. Dit jaar
kunnen zij een keer mee met Anja om te ervaren hoe dit is. Hier komen we later op
terug.
e. MR-activiteitenplan 2017-2018
Aandachtsgebieden zullen zijn: onderwijsvernieuwingen, communicatie van de
school en de MR, het continurooster.
f. Continurooster
-Komt dit jaar weer op de planning.
g. Pleintoezicht; n.a.v. klacht TSO
-vanaf 12:50 is er toezicht van de leerkrachten op het plein, vandaar dat kinderen die
niet naar de BSO gaan pas vanaf 12:50 op het plein mogen.
4. GMR
Bijzonderheden uit de laatste vergadering (22-06-2017)
-22-6-17 en in oktober dit schooljaar zijn er vergaderingen geweest.
-Er is gesproken over een muziekproject dat ze stichting-breed op willen zetten. Dit
wordt gefinancierd vanuit een subsidie en een eigen bijdragen van het bestuur. Het
probleem hiermee is dat de subsidie altijd tijdelijk is.
-Er is gesproken over de rol die de GMR moet spelen bij de benoeming van een directeur.
-Westwijzer is nu een zelfstandige school.
-Werving en selectie- beleid moet worden aangepast.
-Er wordt een voorlichtingsavond Duurzame inzetbaarheid georganiseerd voor 57+
jarigen.
5. Rondvraag
- Communicatie; teamfoto’s op de site
Miranda kan jij een foto van het team op de site van school plaatsen?
- Wie schrijft stukje voor de info?
Angeline zal na de notulen een stukje schrijven voor in de info.
- Schoolfotograaf; Moerkerken wordt afgebeld.
- Schoonmaak school; zou het niet fijn zijn als de school 2 x per jaar wordt schoon
gemaakt door een groep vrijwilligers? In het verleden deden wij dit ook onder leiding
van een leerkracht. Wij zijn hier toen mee gestopt, omdat de leerkrachten nog meer
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-

avonden op school moesten komen. De vraag is of er ouders zijn die dit op zich
zouden willen nemen. Jack neemt contact op met Nienke Haring van de OV.
Anja gaat binnenkort een avond naar de O.V. om de lijnen tussen de MR en de OV
kort te houden.
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