Notulen MR bs De Mheyster dinsdag 19 maart 2019.
Aanwezig: Claudia de Rooij, Monique Ronden, Liesbeth Knabben, Charles Claessens en Jos Ummels.
Afgemeld: Dennis Hendrix en Marlies van Dokkum.
1. Opening.
Charles opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda.
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen.
Geen.
4. Verslag vorige vergadering.
Dit wordt ongewijzigd vastgesteld en zal op de app geplaatst worden.
5. Ondersteuningsplan.
Hierin staat hoe de zorg op school geregeld wordt in de komende 4 jaar. Dit plan is bijna klaar en
zal eerst in het team besproken worden, daarna op MR-vergadering van 14 mei op de agenda
staan.
6. Visie/ambitie schoolplan.
Iedere school moet een nieuw schoolplan maken voor de komende 4 jaar. Hiervoor is De
Mheyster in zee gegaan met Pierre Wolters. Uiteindelijk zijn er 2 kernwaarden uitgekomen:
ontmoeten en tot bloei komen. In het logo worden straks alle kernwoorden geplaatst.
De Mheyster blijft een traditionele school met daarin verweven een aantal moderne invloeden. In
de komende jaren staat een aantal vernieuwingen op het programma:
- Datamuur. Hierbij worden de doelen in de klas voor de leerlingen zichtbaar gemaakt en
bijgehouden.
- Directe instructie model. Een hele effectieve manier van instructie geven.
- Regels en afspraken.
- Ateliers/workshops. Hierbij kunnen de kinderen zelf kiezen wat ze willen gaan doen. Er wordt
gebruik gemaakt van de kwaliteiten van het personeel en later misschien van mensen buiten
school. Op 5 juni vindt er een “proefochtend” plaats.

Het schoolplan zal voor 6 mei naar de MR gestuurd worden. Uiterlijk 16 juni moet hieraan
goedkeuring verleend zijn. Dit wordt geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering.
7. NSCCT.
Dit is een onderzoek naar de leercapaciteiten van kinderen. Het een valide test die, naast het
CITO-LOVS, veel extra informatie biedt over de leermogelijkheden van de kinderen. Deze test
zal afgenomen worden in de groepen 4, 5 en 6. Voor het eerst nog in het lopende schooljaar.
De implementatie zal worden begeleid door Movare. Volgend schooljaar zullen de
bevindingen ook in de MR besproken worden.
Tijdens dit agenda punt wordt ook het voorlopige advies besproken omdat de NSCCT hierin
een belangrijke rol kan spelen. Dit schooljaar zullen de kinderen van de groepen 6 en 7 een
voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs krijgen. In groep 6 aan het einde van
het jaar, daarbij wordt een verdeling gemaakt in VMBO enerzijds en HAVO/VWO anderzijds.
In groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig advies al bij het eerste rapport. In dit advies zijn
de scholen voor voortgezet onderwijs verder uit elkaar gehaald in vergelijking met groep 6.
8. Activiteitenplan MR.
Het geld (€1545) is overgemaakt. De MR moet nu een activiteitenplaan hebben waarin
aangetoond wordt hoe dat geld besteed wordt. Hierover zal de MR zich verder beraden.
9. Werkdrukmiddelen.
Dit schooljaar zijn die middelen als volgt ingezet:
- Onderbouw 0,5 FTE klasseassistente
- Groep 3 t/m 8 gymleerkracht.
Voor het komende schooljaar heeft het team gekozen voor dezelfde inzet.
10. Werkwijze voorlopig advies.
Zie agendapunt 7.
11. Preventiemedewerker.
Iedere school moet een preventiemedewerker hebben. Deze zal zich bezighouden met
veiligheid en ARBO aangelegenheden op school. Jos Ummels zal dit voor de Mheyster gaan
doen.
12. Oudertevredenheidsonderzoek.
Het laatste onderzoek was in 2016. Met de resultaten ervan is maar weinig gedaan. Volgend
schooljaar komt er een nieuw onderzoek. Mogelijk aan de hand van “Scholen op de kaart of
PO vensters”. Het gaat hierbij om een digitaal onderzoek, ook voor de leerlingen.
13. Rondvraag.
Monique: Zij geeft aan grote zorgen te hebben over de vernielingen in en rond de school.
Reparaties laten erg lang op zich wachten. Er is al veel kapot of vies in en rond het gebouw.
Afhandeling hiervan verloopt zeer moeizaam en kosten erg veel tijd.

Claudia: Kan het geld voor het schoolreisje niet op een andere manier geïnd worden?
In het kader van de wet op de privacy is een alternatief niet mogelijk.
Jos: Dennis heeft aangegeven geen pasje van de MR-rekening te willen. Claudia zal dit van hem
overnemen en de benodigde papieren aanreiken zodat deze naar Movare gestuurd
kunnen worden.
(Dit is inmiddels gebeurd en het verzoek is naar Movare gestuurd).
Notulant: Jos

