MR vergadering: 24-09-20
Aanwezig: Lisa, Michelle, Bart, Rachel, Mark, Michelle, Lincy, Rosanne
Afwezig: Rebecca, wordt vervangen door Rachel
Aanvang: 19.30
1. Opening
- Mark opent de bijeenkomst.
2. Notulen vorige bijeenkomst
- Niet iedereen heeft de goede notulen ontvangen.
- Geen bijzonderheden.
3. Inventarisatie rondvraag
- Arjen heeft een vraag over Fiep.
4. Ingekomen stukken
- Stuk van de GMR is eind augustus ontvangen.
Training over het maken / lezen van een begroting. De training is afgezegd.
De bedoeling is dat iedere MR nu een leaflet krijgt.
5. Nieuws uit de school
- Tot nu toe geen zieken. Eén leraar is één dag ziek geweest.
- Corona maatregelen:
Tijdens de oudergesprekken gaat het erg goed als het gaat over de afspraken van
het RIVM.
Bij het ophalen en wegbrengen van de kinderen houden ouders er minder rekening
mee.
Er is meer rust in de school nu de ouders niet binnen mogen komen zonder afspraak.
Wij gaan kijken hoe we dit willen gaan doen als de corona maatregelen versoepelen.
- Ouders geven aan dat zij het missen om even de school binnen te lopen, omdat er
op deze manier moeilijk mee gepraat kan worden met het kind over wat er gebeurt
op school.
- Nieuwe bestuursvoorzitter: Joke Plass. Zij komt 5 oktober kennismaken door middel
van een rondleiding. Deze rondleiding wordt gegeven door het leerlingpanel.
- Voor de school is er werkverkeer bezig. Bart geeft aan dat dit niet in overleg is
geweest met school.

6. Nieuws uit de OWG
- Mailtje van Nikita: De financiële stukken wilt de OWG graag gezamenlijk doornemen
met de MR.
- Er zijn ouders die vorig jaar nog niet hebben betaald. En er zijn ouders die wél
hebben betaald. Als er wél is betaald, hoeven deze ouders de schoolreis dit jaar niet
te betalen omdat de kinderen vorig jaar niet weg zijn geweest.

7. Analyseren leerling- en oudertevredenheidspeiling

-

Er zijn twee verschillende peilingen. De leerlingtevredenheidspeiling en
oudertevredenheidspeiling.
De leerlingtevredenheidspeiling wordt ook besproken in het leerlingpanel.
Oudertevredenheidspeiling:
- Er is door 58,9% van de ouders gereageerd, maar ouders geven ook aan dat er
weinig wordt gecommuniceerd vanuit school. De vraag is of de informatie vanuit de
school wel wordt gelezen door ouders.
- Er is een positief verschil te zien tussen de periode voor de corona periode en de
periode na de vakantie. Ouders voelen zich beter geïnformeerd over wat er op
school gebeurt.
- De afspraak binnen school is om Topics te gebruiken om met ouders te
communiceren. Dit is de chatfunctie van Fiep.
- Vaak wachten ouders af tot de leraar aangeeft dat er een gesprek nodig is. Ouders
zijn niet altijd op de hoogte dat zij zelf ook inbreng hebben en gesprekken mogen
plannen. Leraren proberen dit meer te benoemen tijdens startgesprekken.
Leerlingtevredenheidspeiling:
- Alle leerlingen hebben de peiling ingevuld. Op twee na, deze zijn verhuisd. Dit zijn
leerlingen uit groep 6,7 en 8.
- In de peiling is duidelijk terug te zien dat de kinderen tevreden zijn over het
didactisch handelen van de leraren.
8. Voortgang groepsdoorbrekend werken
- Pluspunten en delta’s vanuit ouders en leraren opgeschreven en besproken.
- Er wordt aangegeven dat sommige ouders het fijn zouden vinden om het doel voor
het groepsdoorbrekend werken duidelijk voor ogen te krijgen. Sommige ouders
zouden meer informatie over de achtergrond willen hebben.
9. Jaarverslag en jaarplanning
Jaarverslag
- Leerlinggegevens en personeel is duidelijk.
- Groep 4A valt op. Deze kinderen scoren ondergemiddeld. Er is een
zwangerschapsverlof geweest. Hierdoor zijn er veel leerkracht wisselingen geweest.
De delta’s van vorig schooljaar worden nu meegenomen naar dit schooljaar.
- Dit zijn de toetsen van de middenperiode (januari). De toetsen van de eindperiode
worden begin dit schooljaar afgenomen (staat in het verslag).
- Dyslexieverklaringen worden vaak ‘makkelijk’ aangevraagd. Landelijk gezien hebben
2 op de 100 kinderen dyslexie. Dit is dus geen reëel beeld van de werkelijke scores.
Daarom moet het leesonderwijs anders.
- Toelichting van spelling toevoegen.
- Jaarverslag is vastgesteld.
Jaarplanning
- Duidelijk en vastgesteld.

10. Functioneren MR

-

Als de MR ergens voor wordt uitgenodigd, graag duidelijk aangeven wat hun rol is
(ouder / MR).
Werkvormen zijn prettig om het gesprek op gang te brengen tussen MR en
teamleden.
Volgende bijeenkomst verder bespreken.

11. Rondvraag
- Fiep doet soms raar met het openen van berichten. Hoe dit komt is niet duidelijk.
Bart geeft aan dit te melden bij Fiep via het plusje in de app.

12. Afsluiting
- Mark vraagt of er nog vragen zijn. Er zijn geen vragen
- Mark sluit de bijeenkomst.

Actiepunten:
- Over een halfjaar weer pluspunten en delta’s bespreken over het groepsdoorbrekend
werken.
- Jaarplanning delen met ouders.
- Functioneren MR op de agenda van de volgende bijeenkomst.

