MR-vergadering 29-01-2019

Aanwezig: Berdi, Evelyn, Jody, Thomas, Jeroen, Lisanne en Hans (voorzitter).
Vraag vooraf: ‘Kan communicatie toegevoegd worden als agendapunt?’
Direct besproken.
Communicatie verloopt niet soepel via de mail.
Afgelopen periode is MR vaak afgelast en er is op dit moment weinig structuur.
Er wordt een groep aangemaakt op Whats App om gemakkelijker te communiceren binnen de MR.
Vaststellen van de notulen
Notulen staat niet op de site. Thomas communiceert met Nienke/Ramses.
In het vervolg een actiepuntenlijst toevoegen onderaan de notulen.
OR
Leerkracht die verantwoordelijk was voor de commissies is in december het onderwijs uitgegaan.
Commissies zullen nu anders moeten gaan lopen dan vooraf gepland. Rest van het jaar pakt het team
de resterende commissies op zich. Dit is schriftelijk gecommuniceerd naar het team en dit wordt ook
mondeling toegelicht op de studiedag van 4 februari.
Judith en Berdi pakken aankomende periode de OR vergaderingen met OR-leden op.
Momenteel een interim voorzitter vanuit de ouders.
Werkdrukgelden, die dit systeem mede mogelijk heeft gemaakt, wordt nu voornamelijk ingezet op de
vervangingen.
Of na dit jaar een commissiemanager blijft wordt geëvalueerd met het team.
GMR
Bram is niet aanwezig. Er is binnen dit gezelschap geen informatie beschikbaar over de afgelopen
GMR-vergadering.
Jaarverslag
Er is (nog) geen jaarverslag MR 2017-2018. Dit wordt toch nog gemaakt. Uit de notulen van vorig jaar
worden de belangrijke punten gehaald. Jaarverslag 2017-2018 wordt door de MR besproken in april.
Evelyn en Jody gaan hier samen voor zitten.
Nieuwe afspraak: jaarverslag wordt aan het eind van het schooljaar gemaakt en in de 1e MRvergadering van het nieuwe schooljaar besproken.
Nieuwbouw
Momenteel ligt de nieuwbouw door weersomstandigheden even stil.
Nu druk met inrichting (speelplein, keuken etc.)
Voorstel voor de volgende MR-vergadering: februari grondig bespreken + John kwaliteitsindicatoren
SKPO.
Peiling continurooster
Nieuwe school – nieuwe tijden?
Eerst een peiling onder het team.

Uit de peiling blijkt dat 68 tot 78% geen nieuwe tijden wil.
Er komt geen peiling bij de ouders.

Begroting
Is besproken en verhelderd
Exploitatieoverzicht is besproken
Jaarverslag
Gewichtenkinderen veranderen (besproken tijdens het kopje begroting), heeft dit ook invloed op de
leerlingopbrengsten? Goede vraag. Gaat Berdi nog achteraan.
In het jaarverslag staat wat we gedaan hebben en wat we gaan doen.
Presentatie speerpunten
Berdi geeft een presentatie met betrekking tot de speerpunten van basisschool de Korenaar
Rapporten:
- Kennismakingsgesprekken sinds dit jaar met kinderen. Motto: ‘Met kinderen praten in plaats van
over kinderen praten.’
Keuze ligt bij de ouder.
- November gesprek gaat over hoe het gaat en een beetje cognitief. In november is er vaak nog geen
reëel cognitief beeld, vandaar deze beslissing.
- Schriftelijk rapport vanaf maart.
- Iedereen krijgt waarderingspunten in plaats van cijfers. Verandering geldt voor de bovenbouw,
onderbouw had dit al.
- Groep 1 krijgt geen rapporten meer, nog wel gesprekken. Dit is een besluit door het MT, wordt nog
besproken met de rapportcommissie. (Wordt nog door de rapportcommissie naar gekeken en
besproken, in de MR wordt ook aangegeven dat het jammer is dat er helemaal ‘niets’ is voor de
jongste kleuters.
- Looqin → nieuw leerlingvolgsysteem met betrekking tot de sociaal – emotionele ontwikkeling.
- DIA → kijkt naar ontwikkeling tijdens toetsen en geeft daarbij handelingsadviezen. Nu een pilot.
Inrichting nieuw schoolgebouw en inrichting van de leerpleinen.
- studiereizen naar Oostenrijk en Londen geweest, binnenkort gaan vier teamleden naar Leuven.
- Studiedagen gehad met betrekking tot de inrichting van het schoolgebouw en leerpleinen.
- Inrichting loopt en wordt verder uitgelegd tijdens de volgende MR-vergadering
Taal-spelling onderwijs
Huidige methode is afgeschreven
Maandag 4 februari (studiedag) is dit aspect een groot punt op de agenda.
Er komen 5 gegadigde een workshop geven over 5 verschillende methodes.
Uit de 5 gegadigde worden 2 á 3 methodes gekozen voor proeflessen.
Wenspakket
- Emiel van Doorn uitnodigen voor een gesprek met ouders met betrekking tot ML (Gastspreker
o.i.d.).

- Meer communicatie met ouders met betrekking tot ML

Rondvraag
- In de agenda stond dat we instemmingsrecht hadden met betrekking tot het schoolplan. Hoeft dit
niet? Nee, volgende keer.
- Hygiëne van de gymzaal. Houden we in de gaten en zijn we met zijn allen alert op.
- Lisanne nieuw MR-lid? Ja.
- Komt er nog een MR etentje en afscheid van oud leden? Ja, komt een datumprikker.
- 12 februari gaat door.
Actiepuntenlijst
Wat
John uitnodigen voor volgende MR-vergadering.
Nienke/Ramses aanspreken met betrekking tot
het plaatsen van de notulen op de site/app.
Jaarverslag 2017-2018 maken
Informatie vanuit de rapportcommissie
Informatie vanuit de GMR
Emiel uitnodigen als gastspreker wanneer het
nieuwe schoolgebouw af is.
Vacature MR-lid Korenaarbulletin
Datumprikker etentje
Aanmaken van een Whats App groep
Vragen of Bram deel wil nemen aan de Whats
App groep
Volgende MR-vergadering: 12-02-2019
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