Notulen MR vergadering

donderdag 8 februari 2018

Aanwezig: Kim, Annemarie, Annelieke, Bram en Janneke
1. Opening
Om 19.00 uur opent Bram de vergadering.
2. Vaststelling agenda
De agenda is vastgesteld, er hoeft niets te veranderen.
3. Notulen vergadering d.d. 30 november 2017 + actiepunten
Bij punt 7 uit de notulen heeft Annelieke een vraag voor Kim; of de
communicatie naar de ouders toe via Kim gaat of dat wij als MR dat op ons
moeten nemen. Kim geeft aan dat zij dat doet, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief.
Bij punt 12 zouden we nog antwoord van Kim krijgen over de verbouwing.
Er is geld beschikbaar voor de hoognodige dingen zoals: isolatie, een vernieuwd
dak en een nieuwe vloer.
4. Ingekomen stukken
Brief gemeente Medemblik
Er is een brief binnen gekomen van gemeente Medemblik met de vraag hoe wij
het passend onderwijs ervaren en of wij feedback willen geven.
Onze eerste vraag hier over is: Wat heeft de gemeente hiermee te maken? Kim
legt uit dat sinds augustus 2014 de wet Passend onderwijs van kracht is en dat
de gemeente daarin ook bijdraagt.
Er wordt samengewerkt tussen hulpverlening, gemeente Medemblik en scholen
om kinderen met een zorgvraag zoveel mogelijk in hun buurt naar school te
kunnen laten gaan.
Annelieke zal een antwoord terugmailen vanuit de MR mail.
Info MR
Heeft Bram mee
Schoolondersteuningsplan
Staat op de agenda
Protocol ‘geen leerkracht’
Staat op de agenda

5. Mededelingen
Directie, team
- Heugelijk nieuws: Paula (groep 5/6) is in verwachting van haar eerste kindje.
Zij gaat 2 weken voor de zomervakantie met zwangerschapsverlof.
- De klusdag voor het schoolplein is verzet naar de NL doet dag in maart.
- In groep 3-4 is veel wisseling van leerkrachten. Op dit moment staat Natasja
op woensdag voor de groep en Loni en Ellen vullen de andere dagen aan.
- Odette Meskers de interim bestuurder blijft nu tot de zomervakantie.
- Er is op woensdag 31 januari een officiële ontruiming geweest op school door
een gaslek i.v.m. werkzaamheden in de Beukenlaan. Er is geëvalueerd door de
leerkrachten en daar zijn goede verbeterpunten uit gekomen.
Overig
Geen mededelingen
6. GMR
Geen nieuws
7. Protocol ‘geen leerkracht’
Ter informatie. Duidelijk protocol.
8. Schoolondersteuningsprofiel (POS)
Ter informatie. Het geeft een duidelijk beeld van de ondersteuning die de school
biedt bij de ontwikkeling van de leerlingen.
9. Begroting, inzet middelen
Kim laat ons de begroting zien en geeft aan dat er interesse is om Snappet aan
te schaffen. Dit is een tool waarbij de leerkrachten direct een digitaal overzicht
hebben van de resultaten van leerlingen. (voor o.a. de vakken rekenen, taal en
spelling) Snappet past de oefeningen aan op het niveau van de leerling en
herhaalt net zo lang totdat de leerling het gewenste resultaat laat zien en verder
kan naar een ander niveau. Dit levert tijdwinst op voor leerkracht en leerling
waardoor er meer tijd kan worden besteed aan uitleg. Voor een vast bedrag per
leerling ontvangt de school de software en een tablet.
10. OR
Het is onduidelijk wie de secretaris is. Het schijnt dat Petra Rempt is gestopt als
secretaris, maar hier hebben we niets officieels over gehoord.
11. Aanwezigheid MR + agandapunten volgende vergadering 26 april
2018
ARBO/ontruiming komt op de agenda

12. Rondvraag
Janneke heeft een krantenartikel mee over beter leren schrijven. Tijdens de
vergadering is het ook al ter sprake gekomen dat de school er voor staat dat er
goed geschreven wordt. Vooral nu er meer digitaal gewerkt wordt door
leerlingen. Dit blijft een belangrijk punt.
Ook vraagt Janneke zich af of er in de nieuwsbrief nog een stukje komt over de
aanschuiftafel. Wiebe Broekema (Exova) kwam deze avond vertellen over
onderzoekend leren waar school mee bezig is. Dit was een zeer geslaagde avond.
Kim geeft aan dat in de vorige nieuwsbrief al heel veel stond, en dus wordt het
stukje doorgeschoven naar de volgende nieuwsbrief.
Bram vraagt of we nog wat meer bekendheid kunnen geven over de
aanschuiftafel omdat het zo’n goede avond was. Het zou leuk zijn als meer
ouders daar op af komen.
Kim antwoord dat zij er over in de nieuwsbrief zal schrijven en dat we misschien
een andere naam voor ‘aanschuiftafel’ kunnen bedenken waardoor het
aantrekkelijker wordt.
13. Sluiting
Om 20.40 uur sluit Bram de vergadering.

Actiepunten:
1. Actiepunt van Bram is doorgeschoven. Bram vraagt na bij de Westfriese
Knoop of de e-mails direct naar de MR gestuurd kunnen worden.
2. Bram schrijft een stukje voor de volgende nieuwsbrief over de MR. Hierbij de
foto van de stand van de onderwijsmarkt.
3. Annelieke zoekt contact met de OR om de uitwisseling van agenda/notulen
weer op te starten.
4. Annelieke deelt agenda en notulen MR met het team.
5. Annelieke mailt naar Gemeente Medemblik over het passend onderwijs n.a.v.
hun brief.

