Notulen MR vergadering 24 oktober 2017
Locatie: Vitruviusweg
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Aanwezig: Hans, Bas, Ellen, Jeroen, Berdi, Thomas, Bram, Jody, Evelyn
Afwezig: 1: Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2: Actielijst notulen 27 juni 2017
Binnen de SKPO zijn ze aan het kijken hoe ze meer mannen binnen kunnen halen in het onderwijs.
Dit omdat gebleken is dat het heel belangrijk is. De SKPO heeft daarnaast gekeken hoe ze het beste in
de toekomst de kwaliteit van onderwijs kunnen waarborgen. O.a. hoe kunnen ze LIO studenten na
hun studie binnen de SKPO houden. De angst voor de toekomst is dat er te weinig docenten zullen
zijn. Dit zal met name problemen geven bij vervangingen.
3: Mededelingen
A) OR Elegast: Er zijn 2 nieuwe OR leden bij gekomen. Ze willen er graag nog 2 bij.
Vitruuf: Geen bijzonderheden. Geen notulen ontvangen
B) GMR: Dit jaar staan er 4 dingen centraal op SKPO niveau. De scholen leveren hier punten
voor aan. Ziekteverzuim is hier een van. Voorheen waren er protocollen en nu wordt er
meer in overleg met de zieke en de directie gedaan.
C) MR; Jaarplanning MR: Hans heeft een nieuwe jaarplanning gemaakt. Geen op- en/of
aanmerkingen op dit overzicht.
Inbox: De inbox van de MR hield Anneke bij, dit neemt Evelyn over.
Begroting: Iedere ouder ziet af van de compensatie. Er is geen verhoging van het budget
nodig.
Jaarverslag MR: Dit deed Anneke voorheen. Evelyn gaat dit overnemen.
D) Schoolzaken: Nieuwbouw werkgroepen: De sloop van het oude gebouw heeft weer
vertraging opgelopen. Ondertussen zitten er weer anti kraak mensen in. De MR heeft de
bouwtekeningen in mogen zien van de nieuwbouw. 8 november is er een inloop informatie
avond voor de ouders van de kinderen van de school en de omwonenden met als
onderwerp de nieuwbouw. Dit komt nog in het Korenaar Bulletin te staan.
4: Bedragen schoolreisje en schoolplan
Vorig jaar is de vrijwillige ouderbijdrage afgeschaft. Maar dit staat los van de bijdrage voor het
schoolreisje en het schoolkamp. Voor dit schooljaar zijn nieuwe offertes aangevraagd voor de bus, de
schoolreis en het kamp. De afgegeven bedragen lagen significant hoger dan vorig jaar, met name
voor de bus. Als de bijdrage hetzelfde blijft als vorig schooljaar moet de school hier een groot
gedeelte van bijleggen en dit is niet de bedoeling. Ook kijkend naar de BTW verhoging moet er iets
gedaan worden met het bedrag. Er is wel gekeken om te voorkomen dat er niet ieder jaar een
verhoging toegepast moet worden. De bedoeling is om een bedrag te bepalen waar we zeker 2 a 3
jaar mee vooruit kunnen. Voor komend schooljaar is het een idee om een werkgroep te maken

tussen school, OR en MR, om te bekijken hoe we het budget het beste in kunnen delen. Voor het
schoolreisje is het bedrag vastgesteld op € 23 en voor het schoolkamp € 30 voor groep 7 en € 60 voor
groep 8.
5: Jaarverslag Korenaar 2016 – 2017
Alle MR leden hebben een kopie van het jaarverslag ontvangen.
6: Rapporten (oudergesprekken)
We zijn overgegaan van geschreven rapporten naar digitale rapporten. Sinds de digitale rapporten
ingevoerd zijn hebben leerlingen cijfers gekregen (behalve de kleuters). Dit kan binnen het inclusief
onderwijs niet altijd motiverend werken voor de leerlingen. Visie van de school is dat een leerling
meer is dan een cijfer. Het eerste rapport moment was in december. Gebleken is dat leerlingen maar
een paar toetsen hadden gehad wat een scheef beeld kon geven over een leerling. Voor de vakantie
is een werkgroep bij elkaar gekomen om te bekijken hoe dit het beste aangepast kan worden. Voor
december is besloten om met ouders in gesprek te gaan over de ontwikkeling van hun kind. En dan
met name het sociaal emotionele gedeelte. In februari gaan ouders een rapport ontvangen over de
leerontwikkeling van hun kind. Dit is gebaseerd op de ontwikkeling van de leerling, methode toets
resultaten en de CITO resultaten. De bedoeling is om meer ontwikkelingsgericht naar kinderen te
kijken. Voor ouders veranderd er niet veel in de rapportage maar er worden geen punten meer
gegeven maar waarderingen. Binnen de werkgroep moet nog besloten worden of er alleen
waarderingen in het rapport komen te staan of ook cijfers. Bij het eerste gesprek dat de docent met
de ouder heeft, is er nog geen rapport zoals er voorheen wel was. De werkgroep gaat ook de
rapporten voor de kleuters opnieuw bekijken om ze wat invul vriendelijker te maken. Eind van het
schooljaar worden alle veranderingen geëvalueerd. Daarnaast wordt gekeken op welk moment de
ouders de rapporten krijgen. Zoals voorheen (op de rapport avond) of eerder. De termen die in de
rapporten genoemd gaan worden zijn: Goed – Ruim voldoende – Voldoende – Matig – Onvoldoende.
Aanvulling van Thomas nav de notulen:
De rapporten zijn zeker niet alleen gebaseerd op de Cito resultaten. De Cito is een meetmiddel net
zoals methodetoetsen. Voorop staat nog altijd de professionaliteit van de leerkrachten, de leerkracht
is diegene die de leerling iedere dag ziet en pas echt de groei van de leerling in kaart kan brengen,
(methode)toetsen zijn hierbij een hulpmiddel. Vandaar ook dat leerkrachten rapportpunten kunnen
aanpassen wanneer zij vinden dat het geen reëel beeld geeft over een kind.
7: Rondvraag
Geen vragen

Actielijst:

Datum

Aandachtspunt

Verantwoordelijke

Streefdatum

December 2015

Veiligheid verkeer Vitruuf
bespreken met Berdi

Hans

In de gaten
houden

December 2017

Nieuwe groepsfoto maken voor de
website en stukje tekst voor het
Korenaarbulletin

Hans

December 2017

December 2017

4 Punten SKPO nav GMR bespreken Berdi en Hans

December 2017

December 2017

Opnieuw over de rapporten
spreken

Het gehele
schooljaar

Berdi en Thomas

