MEDEZEGGENSCHAPSRAAD RKBS DE BRAS
MR vergadering De Bras
Dinsdag 14 januari, 19.30 uur

Aanwezig: Daniëla, Angele, Lot, Natasja, Hans, Joke, Kirsten
Namens directie: Margriet
Notulen
1) Opening & Agenda
2) Schoolondersteuningsprofiel
3) Begroting
- Begroting 2020 volgt nog. Dit wordt besproken in de vergadering van april.
4) Continurooster
- Er is een enquête onder het team afgenomen. In de volgende vergadering wordt
hier meer over verteld door Margriet.
5) Resultaten Audit
Margriet geeft een update over het bezoek van de inspectie van maandag 13 januari.
Dit zal op een later moment breed gedeeld worden met alle ouders.
6) Update onderwijskwaliteit
-

Onderzoek Lucas Onderwijs & Resultaten DIA Eindtoets

De DIA starttoets is afgenomen in november. Naar aanleiding van deze toets
hebben alle leerlingen uitleg gekregen over hoe je bepaalde vragen aanpakt. De
tweede DIA-toets wordt nu afgenomen. De MR heeft hier een goed gesprek over
gehad, waarbij gesproken is over de communicatie met ouders over de resultaten
en de interpretatie ervan. Eind januari volgt er een gesprek tussen directie en
uitgenodigde ouders om hier een besluit over te nemen. De MR heeft hier een
goed gesprek over gehad. Eind januari volgt er een gesprek tussen directie en
uitgenodigde ouders om hier verder over te praten.
-

Formatie en lopende vacatures

Onlangs is bekend gemaakt dat juf Nicole de Bras gaat verlaten. Er staat nu een
fulltime vacature open. Cynthia Brandt zal twee dagen in Mens en Tellen
overnemen.
-

Voortgang actielijst OTO

Donderdag heeft Margriet een afspraak met een verkeersplanoloog en de
Zonnestraal om hier verder over te discussiëren.
7) Update leiderschapsteam
Ouderverbondenheid

De Bras zoekt hulpouders en heeft hier een goede respons op gekregen.
Er waren veel hulpouders tijdens de activiteiten omtrent de feestdagen.
Bras op Maat

Het team krijgt hier onder andere scholing in tijdens de studiedag van 21 februari.
ICT Ouderbijdrage

Dit verloopt goed.

Staking 30 & 31 januari

Dit is gecommuniceerd naar ouders.
Math

Op 10 maart is er een MR vergadering waarin we een MATH update krijgen.
8) Beleid huiswerk
Er is gesproken over het omgaan met huiswerk maken (aantallen rekentuin en
taalzee) en de communicatie hier omtrent. Hierin zijn stappen gezet. Mentoren geven
tijdig feedback richting leerlingen en ouders als een leerling achterstand heeft
opgelopen.
9) Update Bovoclubje
Het resultaat van de enquête wordt doorgenomen.
Een aantekening hieruit is dat de voorbereiding op het voortgezet onderwijs nog
meer kenbaar mag worden gemaakt naar ouders toe. Dit kan bijvoorbeeld
meegenomen worden tijdens de BOVO-avond, begin van het schooljaar.
10)
Update verkeersclubje
Zie punt 7.
11)
Update overleg TSO
Zie punt 7.
12)
MR Jaarverslag
Deze staat inmiddels op de app.
13)
GMR verslagen
Hans heeft de verslagen van de GMR doorgenomen. Enkele punten zullen ook
worden gedeeld met Margriet.

14)

Communicatie MR

Communicatie MR leden OG

De MR zal elkaar meer op de hoogte houden en meenemen in hun taakbeleid en
afspraken. De app zal hiervoor strakker worden gebruikt.
Communicatie naar buiten, zichtbaarheid

Daniëla en Natasja hebben hun gezicht namens de MR laten zien tijdens de
informatieavond in november en gedeeld waar ze voor staan. De MR gaat een poster
maken en deze in de school hangen. Op de poster zal onder andere komen te staan
waar de MR voor staat en waar stukken te vinden zijn.
15)
-

Voorbereiding agendapunten voor 10 maart
Math
De studiedag van 21 februari
2019 verantwoording
Verkeersclub update
OTO-actielijst

Actielijst
BOVO-clubje – vervolg

Wie
Joke, Jordi

Verslag TSO delen met ouders
Plan van aanpak sturen scores eindtoets
Een duidelijke lijn in het Engels aanbod
BOVO-enquête bekend maken team/MRpagina
GMR verslagen doornemen
+ laatste drie (missende) verslagen opvragen.

Kirsten/Margriet
Margriet
Daniëla, Jordi
Joke
Lot

Wanneer
Na ronde 2,
z.s.m.
VVV
VVV

Status

MRposter
- Zorgplan

Natasja, Joke, Kirsten, Jordi

Update Leiderschapsteam

Leiderschapstaken
ICT en AVG
Veiligheid
Cultuur en taal
Gesprekkencyclus
Ouderparticipatie
Innovatie en ontwikkeling van de Bras
Duurzaamheid
De internationale Bras
BOVO
Continurooster
Schoolgids nieuwe stijl
Verbouwing vide (later in het schooljaar)
Implementatie Math

Edwin, Daan en Marlies
Edwin, Tessa en Kirstin
Dominique, Marilyn (Lot wordt bij het taalgedeelte
betrokken)
Irma
Angèle, Marjan (Talitha)
Marjan, Tessa, Kirstin, Wendy (Irma)
Dominique, Tessa, Irma
Marilyn
Marjan, Marlies, Marije, Jordi
Tessa, Marjan
Daan, Angèle, Marilyn
Nicole, Jack, Wendy, Marilyn, Marije, Irma

