Notulen
MR vergadering 1 september 2015
Aanwezig: Anouk, Marlijn, Eelco, Manon en Monique
Vaststellen notulen
Openbare notulen zijn vastgesteld en door Monique online gezet.
Update actiepunten vorige bijeenkomst
- Marlijn gaat visie/missie MR uitwerken zodra er meer bekend is over Covey.
- Anouk heeft overleg gehad met Jacqueline over de AC. Jacqueline heeft inmiddels 10 ouders
bereid gevonden om mee te denken, streefaantal ouders is 15. Maandagavond 21 september
heeft Jacqueline een avond georganiseerd voor deze hulpouders. Jacqueline trekt de kar.
- Eelco neemt plaats in de werkgroep financiën binnen de GMR. Aankomend jaar zullen er 4
werkgroepen binnen de GMR en 4 algemene vergaderingen zijn. Marlijn geeft door dat Eelco
erbij komt en Thea tijdelijk afwezig is.
Mededelingen:
- Elke maand zal de groepsleerkracht een mail sturen naar alle ouders van de klas. Monique
heeft het format laten zien. Zo blijven alle ouders op de hoogte van wat er gebeurd in de
klas. Vraag van MR: graag ook beschrijven wat er met SEO gebeurd in de klas. Hier is
behoefte aan bij ouders. Hoe leren we de kinderen omgaan met elkaar, hoe gaan we om met
pesten etc.
- Anouk en Jacqueline hebben contact gehad over een “nieuw kind pakket”. We willen graag
weten hoe de brief er nu uit ziet en hoe we het kunnen verbeteren. Anouk vraagt zo’n pakket
aan bij Jacqueline.
- Het jaarplan kan nog niet besproken worden, 15 september is het af. Er zijn 4
hoofdonderwerpen waar we als team mee aan de slag gaan: Covey, Natuur en Techniek
(onderzoekend leren), groepsplannen en Argonauten. De leraren hebben zich inmiddels
ingeschreven bij de onderwerpen en gaan het plan uitwerken. Op die manier ontstaat het
jaarplan. MR geeft aan expressievakken te missen. Dit is bekend bij het team. Dat onderwerp
staat net als ‘nieuwe rapporten’ op de reservebank omdat het team heeft besloten dat niet
alles tegelijk kan. We doen liever een paar dingen goed, dan veel dingen een beetje.
- Komend jaar ontvangen de leerlingen nog maar 2 rapporten, wel komen er 3 gesprekken per
kind per jaar. Het rapport van november komt te vervallen. Dit is te snel om goede cijfers te
kunnen laten zien. Er komt wel een gesprek in november. Het laatste (voorheen facultatieve)
gesprek zal nu wel bij iedere leerling in juni plaatsvinden. MR geeft aan dat het jammer is als
een leraar een heel korte tekst schrijft in het rapport: “Veel plezier volgend jaar”. Ook
zouden ze het goed vinden als de vrije ‘teken jezelf’ opdracht van de kleuters door de hele
school doorgetrokken wordt.
Ouderavond
Op de avond van het strategisch beleid zijn meerdere punten over mediawijsheid naar voren
gekomen. Wij onderscheiden dit onderwerp in 3 aparte onderwerpen:
- Mediawijsheid binnen het onderwijs. De lerarengeleding geeft aan dat het jaarplan al erg vol
staat. We kunnen niet alles tegelijk. Ook moeten we niet alles tegelijk willen. Goed onderwijs
staat op 1. De mediawijsheidlessen die groep 8 krijgt kunnen we wel proberen aan te vragen
voor de gehele bovenbouw. Zo worden leerlingen eerder geïnformeerd. Monique
informeert. Team wil ook benadrukken dat er een rol voor ouders thuis ligt. We zien op
school genoeg voorbeelden waaruit we kunnen opmerken dat ouders hun kinderen erg vrij
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laten. Leraren zullen wel bewustzijn uitdragen, wanneer het speelt zullen ze hier uiteraard op
inspringen.
Mediawijsheid binnen het gezin. Hoe ga je als ouder om met alle nieuwe ontwikkelingen?
Indien we hier meer informatie over willen geven aan ouders zien we dit als een taak voor de
AC. Zij kunnen dan een ouderavond organiseren met een gastspreker over dit onderwerp. De
MR ziet het meer als zijn taak om mee te denken over beleid wat betreft media, het
voorlichten van ouders zien zij als AC taak.
Mediawijsheid binnen de school. We stellen ons de volgende vragen: Hoe gaat school om
met de privacy van alle leerlingen? Moet onze website beveiligd worden? Mag elke leerling
ook zo maar op Twitter gezet worden? Zijn er afspraken gemaakt over het soort foto’s? Hoe
denken ouders hierover?

Covey
Er is een subgroep ontstaan die het aanspreekpunt wordt binnen het Coveytraject. Jacqueline, Thea,
Monique en Anouk zullen in deze groep plaatsnemen.
Vergaderdata bekijken/wijzigen
Wijzigingen van de MR vergaderingen:
Deze datum vervalt
Dat wordt:
24 november
17 november
12 januari
19 januari
23 februari
8 maart
28 juni
21 juni
Eelco zal de planning aanpassen.
MR Cursus 22 september
Monique heeft ons inmiddels opgegeven voor de cursus. We gaan met 6 personen: Eelco, Anouk,
Marlijn, Manon, Ellen en Monique
Actiepunten:
- Marlijn werkt visie/missie uit.
- Marlijn geeft door dat Eelco bij werkgroep financiën komt en Thea tijdelijk afwezig is.
- Anouk: “nieuw kind welkomsbrief” vragen.
- Monique: bij Jacqueline navragen mediawijsheidlessen voor de hele bovenbouw.
- Lerarengeleding: team op de hoogte stellen ook SEO in het maandnieuws te vermelden.
- Eelco past de vergaderdata aan in de planning.
Volgende vergadering: 13 oktober

