Notulen MR
Datum
Locatie
Tijdstip
Aanwezig
Afgemeld
Notulist

:
:
:
:
:
:

31-10-2019
Koffiekamer
19:30 – 21:00
Laura, Carla, Christel v L, Annemieke, Manon, Monique
Paul
Carla van der Linden

01 Opening
Geen ouders aanwezig. Agenda vergadering MR is in Parro geplaatst. Notulen en
nieuws MR voortaan eerder (max in week na vergadering) op Parro plaatsen.
02 Notulen MR 11-09-2019
Blad 2. Belangrijke doelenkaart rekenen is met Emily opgenomen.
Notulen worden vastgesteld.
03 Mededelingen/informatie vanuit:
MR: OR: Ouderbijdrage wordt bovenschools geïnd. Na de vrijwillige bijdrage wordt de
inning van schoolreisjes en kampen geregeld. Voor schoolreisje per jaar vast
bedrag of per jaar wisselend? Terugkoppeling en vraag terug naar OR.
Laatste vergadering naar 24 juni of 2 juli verzetten op verzoek van OR.
Team: Teambijeenkomst 23-10-2019 vanuit BCO, onderwijsbegeleidingsdienst.
Kernwaarden zijn bekeken, deze zullen opnieuw geformuleerd worden. Er is
gekeken naar de interpretatie van de kernwoorden, om tot mooie en concrete
kernwaarden te komen.
GMR: 04 Besluitvorming entreetoets
Observatie, dossiers, CITO toetsen én entreetoets werd voorheen meegenomen
voor het definitieve schooladvies. Voordeel entreetoets: onafhankelijk. Nadeel:
kost veel tijd. Er is onderzoek geweest wat er nog ontbreekt bij huidige toetsing
wanneer de entreetoets niet meer afgenomen wordt. Dit bleek alleen
taalverzorging te zijn. Deze toetsen worden nu vanaf groep 7 afgenomen.
Besloten is dus om de entreetoets in groep 7 niet meer af te nemen.
Binnen SKIPOV wordt deze discussie ook gevoerd en er zijn al scholen die hier
positieve ervaring mee hebben.
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05 Beleidsplan MIND
Het beleidsplan is voorafgaand aan deze vergadering naar alle leden van de MR
gestuurd ter inzage. Monique geeft uitleg adhv gestelde vragen.
06 Voortgang schoolplan
Het schoolplan is voorafgaand aan deze vergadering naar alle leden van de MR
gestuurd ter inzage. Na 1 november komt deze zsm ter ondertekening bij de MR.
Er is gekeken naar streefbeelden. Concreet moeten deze nog weggezet worden
naar de tijd.
07 Voortgang schooltijden
Tijdens de welbevindingsgesprekken is een enquête onder ouders gehouden of
zij geïnteresseerd zijn in een eventueel continurooster. Uit de respons van 90%
bleek dat het merendeel open staat voor een eventuele wijziging van de
schooltijden naar een continurooster.
Naar aanleiding hiervan gaan we verder met stap 3: het organiseren van een
ouderavond. Deze zal plaatsvinden op woensdag 19 november 2019. Het doel
van deze ouderavond is er achter te komen wat er bij ouders leeft.
De Plu wordt uitgenodigd om info te verschaffen over de verschillende
mogelijkheden die zij kunnen bieden bij een eventuele verandering van de
schooltijden. Hierin zullen ook de financiën meegenomen worden.
08 Schoolanalyse opbrengsten
Het document wordt kritisch bekeken. Monique licht de gegevens toe. Er wordt
duidelijk antwoord gegeven op de gestelde vragen.
09 Actieregister
Is aangevuld

10 Rondvraag
-

MR nieuws: Entreetoets besluitvorming en ouderavond op 19 november;
hopen op grote opkomst van ouders.
Agenda aanpassen op Parro: MR vergadering is van 11 naar 12 december
gezet.

11 Sluiting
Om 21:00 uur wordt de vergadering gesloten.
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