MR obs De Boogerd Maurik
Basis voor Groei en Bloei
betreft:
datum:
plaats:
aanvang:
Aanwezig:

Notulen
18 maart 2019
teamkamer
20.00 uur
Johan, Loes, Ingrid, Linda

1. Opening
2. Goedkeuren notulen van 28-01-2019 ; Goedgekeurd
3. Vaststellen agenda

- Aanvulling; financiën, reglementen controleren en goedkeuren
Jacqueline sluit aan om 20:30

4. Zijn er nog vragen of punten die besproken moeten worden met Jacqueline?
-

Opbrengsten CITO
Opbrengsten midden CITO toetsen groep 1 t/m 8.
Tijdens de opbrengstenvergadering heeft het team samen met de Intern
Begeleider de opbrengsten van LOVS en ZIEN bekeken. Erna is bezig met
een verslag, wanneer dit af is wordt het gestuurd naar de MR.
De doelen die gesteld zijn voorafgaand aan de Cito zijn gericht op de
kinderen van de Boogerd.
Wij willen dat er minder V-scores zijn in de groepen, de leerlingen moeten
iets meer dan landelijk gemiddeld groeien. Veel van de gestelde doelen
zijn behaald.
Komende tijd wordt er ingezet op technisch lezen. Technisch lezen is een
voorwaarde voor begrijpend lezen en begrijpend lezen is nodig voor de
ander vakken.

5. Jacqueline wordt bedankt voor haar komst
6. bespreekpunten vanuit MR
-

-

 ieuw MR-lid vanuit team: Ingrid 28-01-2019
N
RI&E→ werkdruk
Tussentijdse evaluatie tijdens de studiedag. Terugkijken afgelopen jaar en
bekijken van volgend jaar. Punt vanuit de MR → Wordt er ook kritisch
gekeken naar de taken van de leerkrachten? Zijn er taken die
overgenomen kunnen worden door bijvoorbeeld ouders?
Update PBS
Is het mogelijk om ouders mee te nemen in het traject PBS? Nieuwsbrief,
update…?
MR is benieuwd naar SWISS en of het mogelijk is om hier een soort
verslag van te krijgen.
Afgelopen studiedag zijn we bezig geweest met het afronden van de
groene interventies. Daarnaast hebben we een start gemaakt met de
sociale veiligheidslessen. We leren de kinderen STOP-LOOP-PRAAT aan,

-

-

zodat we alles op dezelfde manier aanpakken. De volgende stap is verder
gaan in het gele vlak.
Financiën
€300 begroot voor 2019 (per kalenderjaar)
Dit geld wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de ouderavond die door de MR
georganiseerd wordt.
MR-reglement en huishoudelijk reglement goedkeuren
MR- reglement en huishoudelijk reglement feb. ‘19 goedgekeurd.

7. Ingekomen en verzonden stukken
8. Rondvraag
9. Sluiting
Actiepunten huidige of komende vergaderingen:
-

Linda vraagt na bij Marieta hoe we ouders mee kunnen nemen in het PBS traject.

