MR AGENDA Dinsdag 8 juni 2017

Aanvang 18.00 !!!!!!!
Gebouw Brandtstraat 80
1. OPENING
2. NOTULEN van 16 mei
Zonder op of aanmerkingen vastgesteld.
3. MEDEDELINGEN
- De uitslag van de CITO-eindtoets is binnen, bij de kinderen waar dat nodig was (18 kinderen)
is het advies naar boven bijgesteld. Gesprekken zijn gevoerd en de kinderen zijn aangemeld
op het VO. Het VO is meegegaan met het bijgestelde advies van school. 18 kinderen hebben
op basis van eerdere intelligentieonderzoeken of korter dan 2 jaar in Nederland en in overleg
met de ouders niet meegedaan met deze toets. Met correctie vanwege de leerlinggewichten
scoren we iets boven het landelijk gemiddelde. Er is een gevarieerd scorebereik.
- Groep 7 heeft de entreetoetsen afgenomen, ouders krijgen een voorlopig advies. Vorig jaar
was dit voor het eerst. Dit is ook een voorbereiding op de gesprekken die in 8 gevoerd gaan
worden over het advies.
- Laatste weken van het schooljaar zijn een drukke periode. Maandag 7 juni is er een vacature
uitgezet voor Intern Begeleider voor de middenbouw. Schoolreisjes lopen en de musical van
groep 8 wordt voorbereid, rapporten worden gemaakt, ouderavond op komst en daarna
afronding van het schooljaar.
- We vernieuwen volgend jaar de rekenmethode RekenZeker met zijn opvolger Getal en
Ruimte Junior
- Er wordt volgend jaar gestart met de nieuwe schrijfmethode Klinkers in 3 en 4, loopt de
komende jaren door naar 6, daarna kijken we of dit voortgezet moet worden naar de hogere
leerjaren.
- Taalmethode keuze wordt uitgesteld naar volgend schooljaar, in afwachting van een extern
onderzoek over welke methode het beste past bij onze school.
4. Financiën forecast 1e kwartaal 2017
(dir) (bijlage wordt uitgedeeld)
Begroting is gezond, het ziet er goed uit. Het geeft geen garanties maar het lijkt goed te lopen dit
jaar.
5. VOORTGANG SAMENWERKING SPPOH

(dir)

Het bestuur van de SPPOH is akkoord gegaan met ons ondersteuningsplan dus er is 90.000 euro
beschikbaar besteld voor de ondersteuningsgroep. Er wordt gekeken of daar extra personeel voor
aangenomen kan worden, om Mascha en Marloes te ‘vervangen’ in het team.
6. Schoolgids hoofdstuk 4 en 5

(dir) (bijlage 1)

Volgende week (12-16 juni) doornemen, mailen aan Rien, Rien en Eva zorgen dat het bij John L
terecht komt.
7. Jaarplanning school

(dir) (bijlage 2)

Vraag vanuit personeels- en oudergeleding: Kan er gekeken worden of de schoolreisjes gepland
kunnen worden na de ramadan (en dan hoeft het niet persé op de vrijdag)? We hoeven hier maar
ongeveer 2 jaar rekening mee te houden, dan is de ramadan weer naar voren geschoven.
Bijvoorbeeld week 26, maandag, dinsdag en vrijdag.
8. JAARPLAN MR : informatievoorziening LK / ouders

(mr) (bijlage 3)

De enquête ziet er goed uit, wellicht handig om de vraag: ‘Zou u lid willen worden van de MR?’ toe te
voegen. Op de ouderavond kan hij ook ingevuld worden door de ouders. Rien neemt contact op met
John H om ‘m te digitaliseren.
9. Gesprekscyclus 2017 / 2018

(dir) (bijlage 4)

Ter kennisgeving gedeeld, dit is op de studiedag met de leerkrachten besproken.
10. BAC (Benoemingsadviescommissie) stand van zaken

(dir)

Er is een kandidaat gekozen, voor de zomervakantie wordt de naam bekendgemaakt in verband met
het informeren van de huidige werkplek. De verwachting is dat de kandidaat na de herfstvakantie
kan beginnen. Er moet nog een assessment worden afgenomen.
11. Voortgang nieuwbouw

(dir)

Lijkt nog steeds volgens planning te verlopen. Lijkt wel wat duurder te gaan worden vanwege
prijsstijgingen in de bouw. Het wordt besproken met het bestuur. Voor de interne verhuizing zijn er
wellicht lokalen beschikbaar in de voormalige Comeniusschool, Niyazi zoekt contact met de
voorzitter van de Turkse culturele stichting die het pand momenteel gekocht heeft.
12. OUDERPARTICIPATIE/ - BETROKKENHEID / verkiezingen ? (mr)

13. RONDVRAAG

-

PO in actie
Momenteel veel in het nieuws. Oorspronkelijk een facebookgroep met leerkrachten met als
kernpunten eerlijker salaris en minder werkdruk. De oudergeleding ondersteunt de
standpunten van #POinactie.
27 juni 18.30 samen eten met de voltallige MR in de julianakerk, voorafgaand/tijdens de
vergadering.

