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Notulen 19-06-2017 (gemaakt door Lotte)
1. Ingekomen stukken en mededelingen
- Concept schoolgids – zie 3b
- Nieuw voorstel urenberekening – zie 3a
- Tijdschrift InfoMR.
2. Notulen 08-05-2017
Openstaande acties vorige vergadering(en):
- foto MR-leden op de site.
Deze foto is ondertussen gemaakt en Miranda wordt gevraagd om deze op de site te
plaatsen.
- communicatie over Esdégé Reigersdaal in nieuwsbrief eind schooljaar.
Donderdag 22-06-17 komen de collega’s van Esdege kennis maken met het team.
De kinderen zijn geïnformeerd door de leerkrachten. Er is ook een filmpje beschikbaar
om de kinderen te laten zien. Dat is nog niet in alle groepen getoond.
We zijn gevraagd om met onze kinderen een naam voor de groep van Esdege te
bedenken. Graag zouden wij dit doortrekken naar de hele school, waarbij de lokalen
namen krijgen, maar de groepen hetzelfde genoemd worden (groep ½, ¾, 5/6, 7/8)
Er zijn deze week afspraken gemaakt over de interne verhuizing. Dit zal al snel starten,
zodat 17-7 Esdege kan starten met de technische aanpassingen voor hun lokaal.
We werken in eerste instantie naast elkaar, maar gaan met elkaar verkennen waar we
kunnen samenwerken.
-Lotte heeft besloten schooljaar 2016-2017 in de MR te blijven of er moet vanuit het
team iemand met de vraag komen of hij/zij zitting mag nemen.
Volgend jaar op tijd bekijken wie er het schooljaar 2018-2019 plaats nemen, zodat niet
de personele geleding tegelijk stopt.
3. Onderwerpen vanuit de directie
a. Urenberekening/vakantieplanning volgend schooljaar – advies
Vakantierooster 2017-2018 is akkoord bevonden.
b. Schoolgids – instemming
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c.

d.

e.
f.

De conceptversie van de schoolgids is besproken. Deze is nog niet compleet. Graag
de plannen voor schooljaar 2017-2018 nog met de MR bespreken.
Voortgang schoolplein
Dit loopt. Jack heeft naast het Blokkerfonds ook contact opgenomen met de KoemanLeegwaterstichting over een financiële bijdrage. Daarnaast wordt de Rabobank nog
benaderd voor een eventuele sponsoring.
Er is een schets gemaakt van het plein. Deze is niet ingezien door het team. (Heb ik
nog even nagevraagd). Dit willen wij alsnog graag inzien!
Het voorstel is o.a. om de fietsen aan de buitenkant van het hek te plaatsen, zodat er
meer ruimte op het plein ontstaat.
Update personele invulling volgend jaar.
Annemiek heeft uitbreiding van haar uren gekregen.
Rieneke is voor drie dagen aangesteld voor de ondersteuning van de groepen.
Gesprekken over de vervanging van Priscilla worden gevoerd.
Deze informatie wordt wanneer hier zekerheid over is, z.s.m. gedeeld met de ouders.
Voortgang start Esdege Reigersdaal.
Zie punt 2.
Status projectplannen
De projectplannen zijn besproken met de MR. Deze worden op de studiedag van 26-6
met het team geëvalueerd.
-Voor het aanvankelijk lezen in groep 3 is besloten om de methode Lijn3 aan te
schaffen. Hier zal in augustus 2017 mee gestart worden.
-Het observatie en registratiesysteem Kijk! in groep ½ wordt nu voor het tweede jaar
gebruikt. Dit wordt intensief en naar tevredenheid ingezet. Het helpt ons om o.a. de
doorgaande lijn van groep 2 naar 3 te blijven volgen.
Het aanbod aan de kleuters staat beschreven in het Beredeneerd aanbod. Dit plan is
in te zien door de MR leden.
Naar boven komt de vraag over het aanbod van met name de lees- en
rekenactiviteiten als voorbereiding op groep 3. Hierover zouden de ouders graag
meer gecommuniceerd zien. Goed om dit aanbod middels de info eens te beschrijven
naar ouders, zodat er meer duidelijkheid ontstaat.
-Aanpassingen aan het rapport. De MR zou het rapport graag aangepast zien. In het
schooljaar 2016-2017 zijn er slechts kleine wijzingen doorgevoerd. Wel is het rapport
uitgebreid met een grafiek waarin de voortgang van de kinderen is af te lezen.
Er zijn mogelijkheden om over te stappen naar een meer digitaal rapport via ons
leerlingvolgsysteem Parnassys. Een andere school uit ons bestuur gaat zich daarop
oriënteren en dit zullen wij volgen.
Op dit moment vinden wij het te vroeg om over te stappen naar een ander rapport,
omdat wij andere accenten in ons onderwijs willen leggen en het rapport hierbij
moet aansluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een portfolio verslag, waarin de
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leerling zelf ook meer inbreng heeft in wat hij wil leren en de evaluatie hierop. De MR
wil hier graag over meedenken en input geven.
-De zorgroute (op papier). Uit de audit op onze school is gebleken dat wij veel op
papier zetten, maar dat dit allemaal niet even efficiënt is. Omdat meerdere scholen
hier tegenaan lopen is besloten om met 4 scholen samen te bekijken hoe dit
efficiënter kan. Wij hebben hierover een presentatie gehad op een ochtend voor
directie en ib-ers en gaan dit met elkaar opzetten.
-Het aanbod aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong is deze avond niet
besproken, maar is wel een van de projectplannen waaraan gewerkt is. Deze wordt
op de studiedag geëvalueerd en zal de volgende bijeenkomst nog teruggekoppeld
worden.
g) Staking 27-06
Er is in een extra brief naar ouders gecommuniceerd over de staking op dinsdag 27-6.
De school zal een uur later opengaan.
4. MR-punten
a. Hoe was de avond van de Westfriese Knoop? Angeline
Angeline doet verslag van de avond over het ondersteuningsplan. Er werden twee
presentaties gegeven. Een door Maaike Huisman, de directeur van het
samenwerkingsverband de Westfriese knoop en een door Dick Bentvelzen, de
voorzitter van de ondersteuningsraad.
Het ging ook over de budgetten die scholen ontvangen om hun zorg uit te betalen.
Vraag van Angeline was om hier meer zicht op te krijgen. De GMR bekijkt met een
werkgroep financiën waar dit geld aan besteed wordt.
Dit jaar is daar onder andere de ondersteuning die Rieneke en Annemiek hier op
school aan de kinderen gaven uit betaald.
Ook is in het knooppuntoverleg afgesproken dat wij sommige leerlingen die moeite
hebben met de overstap naar het Voortgezet onderwijs een training Ik leer leren aan
te bieden.
Daarnaast wordt dit geld besteed aan de hulp die wij ontvangen vanuit het
ondersteuningsteam dat 5 x per jaar bijeenkomt om met ons mee te denken hoe we
de leerlingen goed kunnen begeleiden.
Ook komt er 4 keer per jaar een leerkracht vanuit het speciaal onderwijs observeren
in de groepen om de leerkrachten te ondersteunen bij hun handelen.
b. MR Jaarverslag en financiën
Jaarverslag moet geschreven worden. Margret en Lotte bepalen samen wie dit op
zich neemt.
Er is nog geen financieel verslag van dit schooljaar, omdat er dit jaar geen geld
uitgegeven is.
c. MR-plannen voor volgend jaar/voorbereiden activiteitenplan
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Dit is in de “week” gelegd. Waar zou de MR nog meer aan kunnen bijdragen? Jack
geeft aan het prettig te vinden om de MR ook meer als “denktank” in te zetten.
d. Vergaderdata volgend schooljaar vaststellen
Voorstel is:
25-9-17
27-11-17
05-02-18
16-04-18
18-06-18
5. GMR
Geen vergadering sinds vorige MR
6. Rondvraag
- Portaal ervaringen.
Dit bevalt ons goed. Berichten verdwijnen soms weer van het ouderportaal. De
leerkracht moet bij het plaatsen van een bericht gelijk aangeven tot wanneer het
zichtbaar blijft.
De vraag van Anja is of ouders nog een handeling moeten verrichten wanneer hun
kind naar een volgende groep gaat. Wij gaan ervan uit dat dit niet het geval is, maar
zullen dit navragen bij onze ICT-er Marcel.
De telefooncirkels zullen verdwijnen bij uitval van een collega. Op het moment dat
dit onverwachts gebeurt, zal er altijd contact gezocht worden met de ouders, omdat
wij zeker moeten weten dat deze informatie goed is overgekomen bij de ouders en er
opvang voor de leerlingen is.
- Wanneer een studiedag verplaatst wordt, dit graag eerst communiceren met de MR.
- Anja stelde de vraag over onze afspraken omtrent stagiaires. Ons bestuur heeft een
convenant getekend met de IPABO. Dit houdt in dat wij stagiaires uit de verschillende
jaren onder brengen bij onze scholen. Twee collega’s van de Spigtschool hebben de
cursus Schoolopleider gevolgd. Zij coördineren de plaatsing van stagiaires. Er moet nu
een verplichte scholing van 4 dagen gevolgd worden om stagiaires te mogen
begeleiden.
- Onderwerpen waar de ouders meer informatie over zouden krijgen middels de info,
kunnen ook worden aangedragen door de MR. Jullie weten vaak goed wat er leeft en
waar er informatiebehoefte over is.
- Angeline geeft aan dat het fijn zou zijn als er op de website van school meer
achtergrondinformatie komt te staan waardoor de site ook persoonlijker wordt. Geef
graag concrete punten aan die jullie op de site missen, zodat we daarna kunnen
kijken.
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-

Jack dankt de MR voor de fijne samenwerking dit jaar. Iedereen is positief over de
betrokkenheid die je door de MR met school krijgt. Je hebt meer zicht op wat er
speelt op school.

