Notulen MR –vergadering 8 september 2015
Aanwezig: iedereen
Opening
Mededelingen/ingekomen stukken: Rustige start van het schooljaar, behalve het overlijden van de
vader van de familie Jozef. Er waren eind vorig jaar een aantal ouders niet tevreden over de
groepsindeling , dit heeft nu zijn plek gevonden. Veel jonge aanwas bij de kleuters. De plek van
Nicole in de MR is ingenomen door Berny. De rekening is ook opgeheven, dit saldo zal op de rekening
van school gestort worden.
Notulen vergadering 19-6 zijn akkoord
Definitief Inspectierapport. Feike heeft namens het bestuur ook een stuk moeten schrijven, dit is
overgenomen in het rapport. We zijn als school heel blij met het rapport. Er waren geen ernstige
verbeterpunten, alleen aanbevelingen.
Speerpunten dit schooljaar: Deze speerpunten hangen bij de koffietafel, dit zijn de gegevens die uit
het schooljaarplan zijn overgenomen. Hier komt nog bij dat we dit jaar de intentie hebben om het
rapport digitaal te leveren aan de ouders. Hier moet eerst een eenduidig besluit over genomen
worden in het team.
Trendanalyse E toetsen schooljaar 2015-2016: De E toets bij de kleuters geeft een vertekend beeld,
omdat niet alle kinderen meedoen. Lezen is een aandachtpunt, vooral de DMT in de groepen 3, 4 en
5. Dit komt omdat we meer bezig zijn met het nauwkeurig technisch lezen. Ook is het zo dat er een 5
tot 6 kinderen in groep 4 dyslectisch zijn. De scores zijn in groep 7 wat lager, dit valt te verklaren
omdat ze veel tijd en energie in de entreetoetsen hebben gestopt. Ambrasoft wordt schoolbreed
aangeboden. Woordenschat groep 5/6 vooruitgang omdat er meer aandacht besteed werd aan
woordwebben etc, dit heeft resultaat gehad. Zittenblijvers groep 1/2, dit zijn vaak
decemberkinderen. Dit jaar zijn er ook 5 tot 6 decemberkinderen. Concluderend mogen we zeggen
dat de taal zwak is. Dit zien we nu ook al bij de nieuwe kleuters, hier valt de vinger niet op te leggen.
Taakverdeling binnen de MR/verkiezingen: Sipko wordt op papier de voorzitter, de agenda wordt
dan door Tineke aangeleverd. Nicole wordt niet opgevolgd als penningmeester omdat de rekening is
opgeheven.
Activiteitenplan MR: Deze moet geactualiseerd worden. 1. De bespreekpunten, als aanvulling;
formatie/ groepsindeling/ nieuwe cao. Nieuwe vergaderdata 4-11, 19-1, 16-3, 25-5 en 15-6.
Marge bovenbouw: Zwanet heeft in het groene boekje dit nagerekend, dit bleek niet te kloppen.
Feike geeft aan dat dit klopt, dit ligt ook aan het feit dat we twee week langer naar school gaan.
Feike heeft het lek nog niet boven water.
Zakelijke ouderavond> Thema: Wellicht een spreker op school, de talige kant uitlichten. Wat doen
we met lezen op het Veenpluis? Proberen meer ouders op school te krijgen dmv beeldmateriaal van
de kinderen? Bring your own device? We leggen dit voor bij de didactische teamvergadering.

GMR: dit deed Hilda altijd. Geen nieuws op de site van westerwijs.nl
Wvttk: Sipko notuleert niet op 19-1 ivm zijn voorzittersfunctie. Tineke geeft aan dat ze het jammer
vindt dat het groene boekje inhoudelijk niet klopt.
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