Notulen M.R.-vergadering woensdag 16 oktober 20.00 uur

1. Opening W opent deze vergadering
2. van de directie
We zijn gestart in de cloudomgeving. Het is fijn om de leerlingen te kunnen volgen. Ook krijgt
elke groep een ipad-mini om de leerling te volgen.
We hebben een nascholing gehad over ‘wonderlijk gemaakt’, seksuele en sociale vorming.
Deze methode hebben we aangeschaft. Er komt nog een ouderavond over.
M en W doen klassenbezoeken, bespreken dit na met de collega.
We zijn bezig met begrijpend lezen. De start van het project was leuk, met de
event-assistent.
Als team gaan we aan de slag over gemotiveerd leren en lesgeven. Kindwijs gaat een
bovenschoolse plusklas opstarten. Als team krijgen we ook een scholing ‘hoogbegaafdheid’.
We zijn ook bezig met het groen-blauwe schoolplein; we kunnen dan 15.000 euro subsidie
krijgen en evt. ook nog van onze eigen gemeente subsidie aanvragen.
M heeft een overzicht van de vakanties gestuurd. We hebben 29 uren over, 2020-2021. We
kunnen hier alvast naar kijken.
Het punt van de begroting komt de volgende vergadering
3. notulen 20 juni 2019
punt 2- kleuterrapport: We moeten nog even navragen of er op de informatieavond uitleg gegeven
is over het kleuterrapport.
punt 6-W en E hebben gekeken naar het vakantierooster van andere scholen. Het valt op dat er een
aantal scholen zijn die naast de vakanties (die zijn bijna overal hetzelfde) veel studiedagen hebben
waarbij leerlingen vrij zijn. E gaat proberen om dit verder uit te werken zodat we het de volgende
vergadering aan M kunnen voorleggen
W gaat nog na of het zinvol is om met de GMR te overleggen.
Commissie schooltijden staat even op een laag pitje, vanwege de gezondheid van M. Na de
herfstvakantie wordt er weer een vergadering gepland.
De benoeming van de event assistent is echt een werkdrukverlichting.
4. van de ib’er
W doet een opleiding ‘talentbegeleider’. Het is gericht op hoogbegaafden, maar ook gericht op veel
gewone kennis. Officieel is het begin maart klaar, maar je mag er een jaar langer over doen.
Er kan een leerkracht solliciteren op de functie van bovenschoolse plusklas starten. Er komt een ib’er
die dit gaat begeleiden. Elke school moet intern een talentbegeleider hebben. Elke school gaat
hetzelfde instrument gebruiken om kinderen te screenen.
Veel onderzoeken en aanvragen dit jaar.
5. ingekomen stukken/overige punten
-We spreken nog even door over cloudwise en het werken op de laptop. W legt uit hoe het werkt en
hoe snappet werkt. Het starten met cloudwise na de zomervakantie ging niet echt van een leien
dakje en zorgde voor werkdruk.

-Social schools: E vraagt zich af hoe het werkt en of het meerwaarde biedt. E merkt dat de berichten
tot laat door gaan. Een melding, dat leerlingen vrij zijn, de avond van te voren, werkt niet.
-In het oudergroepsgesprek van groep 3 kwam naar voren dat leerlingen na het gesprek/rapport van
februari niks meer horen. We bespreken dat de mogelijkheid er is om contact op te nemen met de
leerkracht tijdens het maandelijks contactuur. De leerkracht kan ook ouders mailen of bellen n.a.v.
het laatste rapport.
-W is aftredend. Ze is januari 2012 begonnen en je mag twee keer drie jaar zitten. Er moet uit het
team iemand komen. We maken een stukje voor de memo en kijken of er iemand op af komt.
Als er een nieuw mr lid is, zullen we de taken opnieuw verdelen.

6. advies vakantierooster
We praten er even over, maar vinden het lastig. Als er twee studiedagen af moeten, blijven er twee
vrije dagen over.
voorstellen kunnen zijn:
-In de laatste schoolweek en op-1-na laatste schoolweek zijn de leerlingen twee keer een extra
middag vrij.
-Een vrije vrijdag voor de voorjaarsvakantie voor iedereen
-Een vrije dinsdag na de pinksteren voor iedereen
-Eventueel twee vrije woensdagen voor de kinderen en dan studieochtenden voor de leerkracht (bijv.
tot 14.00 uur)
We vragen ons af of de studiedagen van deze uren af moeten. Hoe organiseren andere scholen dit,
vragen wij ons af?
7. rondvraag
Er is niks voor de rondvraag.
8. We plannen de nieuwe vergadering voor woensdag 29 januari. W sluit de vergadering.

