Notulen MR-vergadering 10-4-2018
Voorzitter :
Notulist:
Aanwezig:

Judith Vermeulen
Judith van Otterdijk
Esther Jaspers
Hanneke Drouen
Voor schoolse zaken Helma Adriaans (vervanger Sraar)

Vergaderpunten:
1. Schoolse zaken
 Iep
Hebben entree-toets en eindtoets’
Heel duidelijke methode, werken op niveau, in de boekjes schrijven, ziet er aantrekkelijk
uit
 Aangemeld voor stagiaires van de Kempel en ROC de leijgraaf
 Rapporten:
Zijn op zoek naar een nieuw rapport. Zijn verschillende rapporten aan het bekijken.
 Professionalisering 2017-2018:
Peter en Helma
BHV
Judith
rots en water training misschien ook Steffie
Hele team
“zo leer je kinderen lezen en spellen”
 Dinsdag:
Onderbouw dippiedoe
Bovenbouw toverland
Woensdag:
muziekdag
Donderdag:
feestdag met circus Tadaa
Vrijdag:
meesters en juffendag
 Sraar feestdag
Ouders geven aan het niet fijn te vinden als lestijden worden veranderd voor feesten en
dergelijke. In dit geval kon dit niet anders i.v.m. zaalbezetting. Advies van de OMR is om
dit te communiceren naar ouders in het Blaaike om begrip te krijgen.
 Privacywet:
Elke foto heb je toestemming nodig. Alles moet ondervangen worden. Elk doel moet
apart beschreven.
Ook gegevens van leerlingen mogen niet zomaar doorgegeven worden.
Privacy officer is aangesteld binnen GOO om dit te controleren
 Schoolkamp komt eerder in mei. Marieke, Jan, Sraar en Helma gaan mee.
 Groepssamenstelling:
Voorstel is goedgekeurd
2. Notulen vorige vergadering
Notulen goed gekeurd

3. Notulen teamvergadering/studiemiddag
 Instromen op 1 dag per maand mag niet, omdat alle kinderen met hun 4 jaar mogen
komen. Binnen andere scholen gebeurd het wel ook binnen GOO. Hanneke gaat
navraag doen bij de andere scholen en eventueel de inspectie.
 Groepsplanloos werken, wat is dat?
Het gaat uit van de grote middenmoot. Kinderen die er onder scoren probeer je in de
middenmoot mee te krijgen. Kinderen die hoger scoren proberen de “hoge
middenmoot” mee te trekken. Zo heb je 3 niveaus per groep.
Dit schijf je in een onderwijsplan weg. Welke didactiek, welke methodes per vak, etc.
Als dit plan er ligt kan het in de basis een aantal jaar mee.

4. Notulen GMR
Notulen zijn onduidelijk. Niet alle onderwerpen worden zo begrepen en dat is jammer.
Zo zijn wij erg nieuwsgierig naar de visie van GOO in zake de samenwerking tussen de
scholen.
5. Ingekomen stukken
 GMR vergaderingen zijn openbaar, behalve als het over personen gaat of er bezwaar
is vanuit GMR leden.
 KC-tulband
IKC platform
MR-personeel MR-ouders
OR-personeel
LOC
MR Klein IKC
2
2
1 (2)
1 (2)
Wie is LOC?
Is de functie van OR en LOC alleen informatie winnen?
Judith vraagt dit na bij Henk
De afspraken hier omtrent zijn niet volledig duidelijk.
Judith nodigt eventueel Henk uit voor de volgende vergadering
Volgende vergadering:
 Uitnodigen mensen volgens de nieuwe structuur
 Met deze mensen een plan maken voor een nieuw IKC-platform

6. Trendanalyse medio
Je ziet op schoolniveau een mindere score op begrijpend lezen. De vraag vanuit de MR is of
nieuwsbegrip voldoende is. Een andere methode is LEESLINK van Malmberg. Hier worden de
begrijpend lees strategieën goed aangeboden en elke keer herhaald.
Judith en Hanneke nemen dit mee terug naar het team.
7. Nieuwe aanmelding oudergeleding MR
Nieuwe aanmelding van Marieke vd Wijst.
Bekend maken in het Blaaike, vraagt Judith V aan Marieke.
8. Jaarplan MR
Vergaderingen plannen net voor GMR
Jaarplan naast placemat MR houden
Dit punt aan het begin van de vergadering zetten voor alle andere punten en na het IKC

9. Rondvraag:
Borrelen dinsdag 19 juni, vergadering eerder starten om 19 uur
Vergadering tot 21 uur en dan borrelen in Gemert

Planning vergaderingen:
Dinsdag 19 juni

