agenda Mr vergadering donderdag 23 mei 2019
Notulen en tijdsbewaker: Marieke Rietman
Tijd: 20.00-22.00 uur
1. Welkom, opening

2. Notulen vorige
vergadering:
d.d. 11 april 2019

Welkom kandidaat MR: een ouder 20.00.20.15
heeft zich gemeld. De betrokkenen
laat nog weten of hij volgend jaar
zitting wil en kan nemen in de MR.
Antwoord: aanspreekpunt; ook de
mail kan worden gebruikt door
ouders om signalen af te geven>
hier wordt op dit moment geen
gebruik van gemaakt. Tineke neemt
de mogelijkheid contact te zoeken
met MR via mail op in de
Nieuwsroos.
Voorstelronde huidige MR-leden:
Heidy Maalderink, Erik de Greef, Els
Fennema, Marieke Rietman en
Tineke Kolkman (directeur,
adviserend lid)
Notulen zijn vastgesteld met een 20.16-20.20
aantal aanpassingen.

3. Inspectieverslag definitief

Informeren. De bestuurder moet 20.20-20.30
met de gemeente gaan oppakken
wat de doelgroep aan het eind van
groep 2 moet kennen en kunnen.
Dit ondervangen we in ons
volgsysteem: BOSOS. De VVEleerlingen worden hierin niet
specifiek benoemd: alle leerlingen
worden hier echter in gevolgd, al
dan niet VVE.
Bij het aanmeldformulier willen we
in kaart brengen of er een vveindicatie is geweest.

4. Formatie komend schooljaar

De groepsverdeling is in de
20.30.20.40
nieuwsroos vermeld. Toevoeging:

5. Evaluatie actiepunten
schoolontwikkeling

5.a Arbo

6. Mededelingen team

Vanuit de gelden “passend
onderwijs” komen er meer handen
in de klas. Komend jaar krijgen we
iedere ochtend een
onderwijsassistent (24,5 uur).
Indien groep 1 / 2 te groot wordt, is
er ook een reserve opgenomen om
dat te kunnen opvangen en ook
daar extra handen in te kunnen
zetten. In de komende nieuwsroos
zal worden genoemd wie, wanneer
voor welke groep staat
Bespreken: dit punt komt uit het 20.40-20.50
activiteitenplan. In de vorige
vergadering hebben echter we de
tussenevaluatie gedaan van het
schooljaarplan, waarin
schoolontwikkeling beschreven
staat. Valt er op dit moment al /
nog wat te evalueren?
Stand van zaken: we hebben vorig
jaar een risico-inventaris gehad
waar we positief uit kwamen. Er is
nu niets bijzonders te melden wb
arbo.
Niet direct gelinkt aan arbo, maar
wel van belang om te melden:
er komt wel een
leerlingtevredenheidsonderzoek
(1 x per 4 jaar). Tineke pakt dit op
met onze ICT-er Etienne.
We monitoren tevens de sociale
veiligheid: deze moet jaarlijks in
groep 5 t/m 8 ingevuld worden.
Informeren
20.50-21.14
We zijn officieel opleidingsschool
geworden voor de PABO Iselinge,
samen met de Dorpsschool in
Vorden. Een opleider in de school
van onze stichting ondersteunt en
begeleidt de studenten en onze
school. Binnenkort hebben we een
scholing rondom mentorschap.
Volgend jaar krijgen we in het
kader van werkdrukverlichting een
vakleerkracht voor gym (5 t/m 8).

Centrale eindtoets-score is boven
het landelijk gemiddelde.
Volgende vergadering ligt het
schoolrapport klaar.
Zachte landing voor aanstaande
brugklassers (project samen met
Rietveld): 1 leerling heeft daar aan
meegedaan als voorbereiding op de
brugklas. Volgend jaar doen we er
aan mee.
De proeftuin draait: de focus ligt nu
bij cognitief talentvolle leerlingen.
Een leerkracht van Zelhem
begeleidt deze groep. Ook volgend
jaar blijft de proeftuin bestaan.
Didactisch coachen: voor het 1e
leerteam volgt nu een 2e meting.
7. Verbinding met Pierson

Samenwerking komende periode 21.14-21.20
en evaluatie samenwerking tijdens
koningsspelen. De opening samen
met de Pierson was geslaagd
(dans). Wellicht was een derde
liedje ook leuk geweest. Els pakt
dit op.
Er ligt ook een plan om gezamenlijk
in zomer een keer spelletjes te
doen. Terugkijkend op 3 jaar
geleden zijn er flinke stappen gezet.

8. Activiteitenplan MR komend
schooljaar

Het activiteitenplan is voor zover 21.20-21.45
ingevuld en aangepast. In
september wordt deze vastgesteld
mét vergaderdata.

9. Samenstelling MR komend
schooljaar

Afstemmen en bespreken. Is nog
niet bekend.

10. Rondvraag

Korte vragen en mededelingen omr
Sluiting van de vergadering
21.50

21.45-21.50

Volgende MR vergadering is op 4 juli 2019 en tevens afsluiting van het jaar samen met OR .
Tijdstip: 19.30 uur.

