Notulen
MR vergadering 26 mei 2015
Aanwezig: Anouk, Marlijn, Eelco, Annemarie en Monique
Vaststellen notulen
Openbare notulen zijn vastgesteld en door Monique online gezet.
Update actiepunten vorige bijeenkomst
- Op 23 juni vervalt de scholing van de MR. Zo kunnen we die datum mooi gebruiken voor de
vervolgavond met de ouders. De datum is inmiddels gecheckt bij Jacqueline, is prima. Mark
van der Pol wordt gevraagd om die avond toelichting te komen geven.
Doel van de avond: ouders en leraren gaan samen aan de slag met het vervolg van het
strategisch beleid.
-

Lerarengeleding MR hebben gesprek gehad met lerarengeleding AC. Annemarie heeft dit
gesprek genotuleerd. Notulen heeft iedereen ontvangen en zitten ook in de MR map. Het
belangrijkste actiepunt voor nu is dat er extra ouders nodig zijn in de AC. Ideaal zou zijn als
de AC bestaat uit een coördinator, een penningmeester en meerdere uitvoerende ouders.
Als leraren persoonlijk ouders vragen heeft dat misschien meer kans op succes.
Een frisse start zou fijn zijn. Annemarie gaat samen met iemand van het MT in gesprek met
de AC.

Covey bijeenkomst
Op 9 juni om 19.30 uur krijgt het team een presentatie over Covey. De MR leden zijn hier ook voor
uitgenodigd. Anouk heeft de leeswerk over Covey aan de MR meegegeven.
Resultaten Eindtoets groep 8
Monique heeft de resultaten laten zien. Onze school viel dit jaar in schoolgroep 10. De ondergrens in
die groep is 533,7. Onze groep 8 heeft een score van 535,2 behaald. Wij zijn erg trots op onze
leerlingen. Vooral hoog gescoord met wereldoriëntatie, woordenschat en taal. Alle andere
onderdelen ook prima gemaakt. Als je onderdelen moet kiezen waar we nog winst kunnen behalen
zijn dat ‘Meten en meetkunde’ en ‘Spelling’.
Cyclus, uitvoering jaarplan
Verschoven naar de volgende vergadering.
Brede school
Dit punt schuiven we door. We wachten de bijeenkomst over Covey af. Covey kan mooi aansluiten bij
onze visie en strategisch beleid.
Communicatie
Communicatie is een belangrijk onderdeel, we kunnen hier nog veel in verbeteren. Ouders zijn nog
niet op de hoogte van de Argonauten en het leerplein. Ook naar buiten toe is PR belangrijk. Andere
ouders zullen het interessant vinden om in een dagblad (of op een website) te lezen dat wij extra
uitdaging bieden aan bepaalde kinderen. Het is goed om als school meer zichtbaar te zijn.
Ook intern is het belangrijk dat school vaker ouders inlicht. Zo zal de ouderbetrokkenheid ook
groeien. Het is fijn voor ouders als ze weten wat er in de klas gebeurd: wat is het thema? Krijgen
kinderen extra hulp van andere juffen? Zo ja: wie is die andere juf? Enz.

Hulpouders volgend schooljaar: het is voor ouders overzichtelijker als zij zich ‘ouderwets’ met een
briefje kunnen aanmelden als hulpouder. Ook kan het helpen als ze zich voor een bepaald onderdeel
kunnen aanmelden. Dus niet in het algemeen Sinterklaas, maar in onderdelen: schminken, school
versieren, op 5 december helpen enz.
Actiepunten:
- Uitnodiging maken ouderavond.
- Mark uitnodigen ouderavond.
- Annemarie vraagt MT lid voor gesprek AC. Gesprek vindt plaats voor de zomervakantie.
- Jacqueline: hoe communiceren met alle ouders over de tussenopbrengsten?
- Marlijn werkt visie/missie uit.
- Volgend schooljaar hulpouders werven met briefjes en kleinere taken.

