Notulen
MR vergadering 8 maart 2016
Aanwezig: Anouk, Marlijn, Eelco, Ellen, Jacqueline en Monique
Update actiepunten vorige bijeenkomst
Actiepunten nalopen:
- Informatieboekje kleuters is inmiddels af.
- Nieuwe schoolgids en schoolplan staan online.
- Stukje voor in de nieuwsbrief is geschreven en naar Jacqueline gemaild
Update met Jacqueline
Achterban raadpleging
We gaan een enquête naar ouders versturen namens MR en school. Marlijn heeft inleidende brief
en voorzet Covey geschreven, dit is akkoord. Het woord “methode” wordt vervangen voor
“werkwijze”.
Jacqueline gaat de technische kant bekijken van WMKPO. Zij gaat ermee aan de slag zodat het snel
verstuurd kan worden als het klaar is.
Iedereen gaat de WMK lijst bekijken en mailt naar Marlijn alle vragen die er volgens jou wel in
moeten komen. Monique doet dit namens het team en mailt het Marlijn.
Afgesproken binnen een week te mailen naar Marlijn.
Eerste conceptbegroting Jacqueline
Kostenbegroting voor eigen budget heeft J nog niet ontvangen. Zowel het totale budget als de
schoolbudgetten zijn nog niet bekend. J is op dit moment wel een overzicht van alle kosten aan het
maken.
Jaarplanning Jacqueline
J heeft de planning aan Eelco gegeven zodat hij de jaarplanning van de MR kan maken. Jaarverslag
staat gepland voor 13 juni. Laatste vrijdag van de zomervakantie maken de leraren werkgroepen
en kan het jaarplan gemaakt worden. Planning: 15 september schoolgids en werkplannen af.
Analyse van de cito is nu af. Jacqueline mailt dit naar MR.
Update zorgpraktijk
Per 1 maart zijn we gestart met de zorgpraktijk. Op dinsdagochtend is de logopedist gestart met 6
kinderen. Ook de kinderpsycholoog is onder contract. Daarvoor hebben we 3 aanmeldingen. Er
staat een vacature open voor fysiotherapeut. Er is nu een oriënterend gesprek met De
Buitenwereld. Zij bieden behandelingen aan kinderen met psychiatrische stoornissen. We
bespreken de mogelijkheid voor een homeopaat of haptonoom. Inventariseren waar vraag naar is.
Zorgpraktijk zorgt zelf voor PR en website aanlevering.
Update AC
Op dit moment zijn er 12 mensen, per volgend schooljaar zullen Cindy, Charlotte en Iris afscheid
nemen en blijven er 9 ouders over. Vanaf volgend schooljaar is de nieuwe AC een feit, met een
voorzitter, secretaris, penningmeester en 6 overige leden.
Ze hebben inmiddels weer een bijeenkomst gehad en een groepsouderavond. Er hebben zich
mensen bij werkgroepen aangesloten. 19 maart is er een klusdag.
Jacqueline overlegt met Wendy over het resterende bedrag van de AC.

Update Covey
Team is druk bezig met Covey. Het “leeft” en het team is enthousiast. Volgende teamtraining is 30
maart en 26 mei is er training voor het Lighthouse team. Elke teamvergadering besteden we
aandacht aan Covey.
Formatie volgend schooljaar
Formatietelling komt nu uit op 8.5. We krijgen nog steeds nieuwe aanmeldingen en tellen door.
Verwachting is uit te komen op 9.0. Over 4 à 5 weken horen we meer van BasisBuren en kunnen
we echt gaan rekenen. Team en MR rekenen mee.
Verlof Ellen
Als Ellen met zwangerschapsverlof gaat komt Manon weer terug in de MR.
Methode kleuters
Naar aanleiding van uitzending “De Monitor” leeft de discussie wat betreft “Wat verwachten we
van kleuters?” Dit leeft in het team ook. We moeten vertrouwen hebben in het kind en denken in
leerlijnen: wat moet je enkel aanbieden en wat moeten ze echt beheersen?
De middentoets van cito voor groep 1 hebben wij al afgeschaft. De eindtoets van groep 1 wordt
wel afgenomen. Dit wordt als startpunt beschouwd.
We vinden dat een methode flexibel moet zijn, je moet als leerkracht de ruimte hebben.
Rapport
Streven is om volgend jaar nieuwe rapporten te gaan ontwikkelen. Deze rapporten zijn niet fijn.
Rapport is niet bedoeld om leerling te demotiveren. Het moet de groei van een kind laten zien.
Actiepunten:
- Eelco: nieuwe jaarplanning maken als tijdslijn.
- Jacqueline: verdiepen in WMKPO
- Jacqueline: analyse cito mailen naar MR.
- Iedereen Marlijn mailen over inhoud vragenlijst.

Vervolgdata:
5 april MR vergadering vervalt
Volgende vergadering: 17 mei.

