Agenda Medezeggenschapsraad

Datum:
Donderdag 8 november 2018, 19.00-20.30
Leden:
Kim (voorzitter), Esther, Aneske, Fatima,
Aanwezig: iedereen
Afwezig:
1

19.00 uur: Opening en vaststellen agenda

Besluit

2

Mededelingen.

Info

3.

Ontwikkelingen school
80 leerlingen op de teldatum van 1 oktober.
2 leerlingen naar een andere school.
2 leerlingen gaan verhuizen.
1 leerling naar SBO.
Er zijn vaker rondleidingen.

Besluit

Bij het kwaliteitsoverleg is de stand van zaken besproken.
Bijvoorbeeld faseonderwijs op maat. Nu urgenter geworden. Er is
uitleg gegeven over fase 4/5.
De huidige rekenmethode moet worden vervangen. Dit mag na 8 jaar.
In de werkgroep wordt dit plan uitgevoerd.
Begrijpend lezen: Hier is veel onderzoek naar gedaan. Leerlingen
krijgen huiswerk. Het moet onderzocht worden of dit behouden moet
blijven. Ouders en kinderen ervaren nieuwsbegrip als saai.
Dorien gaat kijken naar de thema’s van onderzoekend leren. Doelen
worden hieraan gekoppeld. Het is belangrijk dat wij de stappen
blijven doorlopen en volgen. Thematafels en Instagram worden
gebruikt om de 7 stappen zichtbaar te maken.
Huisvesting: vandaag de laatste deurbel gekregen. Toilet bovenbouw
moet vervangen worden. Ramen klassen Roel en Dorien moet
afgeplakt worden. In de kerstvakantie wordt alles geschilderd. Een
vastgoed stylist heeft advies gegeven over kleuren etc. Ze gaat een
voorstel uitwerken.
Als het team kleiner wordt is er minder uur te besteden aan de taken.
Dit is belastend voor het team.

4.

De wethouder is geweest. GroenLinks komt 29 november en wil
tussen 10 en 12 uur langskomen. Voorstel is met teamleden en
bestuur. Ferdinand stelt voor dat ouders ook kunnen komen. Fatima
kijkt of ze kan.
Stand van zaken profilering
Wij moeten een interessant concept gaan neerzetten in de wijk.
Omdat leerlingaantallen al een tijdje teruglopen. De vraag is hoe
wordt je aantrekkelijk voor ouders en kinderen. Doel is 1 oktober 2020
is er een stijgende lijn te zien. Je wit een functie hebben in de wijk en

Besluit

5.
6.

het moet passen bij huidige kinderen. Je moet onderscheidend zijn.
Wij krijgen steun van het bestuur om een nieuw profiel te verkennen.
We hebben een studiedag gehad op de internationale school. SPO is
hier mede bestuurslid van. De visie komt redelijk overeen met die van
ons. Er is hier in deze buurt geen school die Engels geeft met native
speakers. Dit is voor ons makkelijk te realiseren omdat wij steun
krijgen van de internationale school. Dit gaat het team nog verder
onderzoeken.
Jaarverslag MR
Jaarverslag is besproken
Huishoudelijk regelement
Het huishoudelijk regelement van de MR is besproken. We hebben
besloten dat er bij ziekte geen vergadering wordt gehouden. Omdat
de groep klein is.

Info
Besluit

Nieuwe data voor vergadering:
17 januari 2019
14 maart 2019
18 april 2019
6 juni 2019
Dinsdag 2 juli 2019

7.
8.

9.

10

Alle vergaderingen beginnen om 19 uur.
Begroting
Ferdinand heeft de begroting toegelicht.
Overige punten Ferdinand
Er komt een tevredenheidsenquête. Er zijn drie mogelijkheden:
1. Inlogcode en thuis inloggen
2. Inlogcode en op school maken
3. Ouders krijgen geen inlogcode en vullen de enquête op school
in.
Ouders adviseren voor 1. En hulp aanbieden waar het nodig is.
Rondvraag
- foto maken
Pauze
Vaste agendapunten MR:
a. Ingekomen post (Kim)
b. GMR vergaderingen
c. Vragen vanuit de achterban

Er is vanuit ouders gereageerd op het samenvoegen van
fase8/groep 5 en groep 6 op de vrijdagen. Hier is over gesproken.
Ouders en school beseffen dat dit vervelend is, maar dat dit de
beste oplossing is.
11.

20.25 uur: Rondvraag
Volgende vergadering(en) GMR:19-06-2017
Volgende vergadering(en), 21-06-2018
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