Notulen MR vergadering 25 september 2018
Aanwezig: Ria (voorzitter), Danielle, Sabine, Marcel, Ingrid, Daantje (notulen).
2. Agenda wordt vastgesteld. Ria is bereid om haar interim voorzitterschap om te
zetten in blijvend voorzitterschap. Iedereen gaat hier mee akkoord. Marcel wordt
vicevoorzitter.
3. Notulen vorige vergadering.
Worden goedgekeurd. Er staat in dat de vorige voorzitter opgestapt is. Geeft een
verkeerde indruk. Sabine past het aan en zet ze vervolgens op de website.
De termijn van Marcel en Ingrid loopt in Juli af. Sabine zal hierover een bericht
maken voor de weekbrief.
4. Mededelingen directie
- er zijn geen ingekomen stukken. Wel een email over subsidie voor een
gezonder binnenklimaat. Conclusie is dat we weinig kans maken aangezien er
nieuwbouw aan zit te komen.
- schoolfruit.nl heeft de school benaderd. Hiermee kunnen ouders (vergelijkbaar
met schoolmelk) een abonnement nemen op vers fruit. Tarieven zijn 6 euro per
maand voor de onderbouw en 7 euro voor de bovenbouw. De ouderraad is
enthousiast en in de week van 5 november zal er een week lang op proef fruit ter
beschikking gesteld worden door de ouderraad. Ook zal er een behoefte peiling
plaatsvinden. Het is uiteraard aan ouders zelf of ze zo’n abonnement afsluiten of
niet.
-in de onderbouw is een scan gedaan om het materiaal van de kleuterklassen te
inventariseren. Doel is om te kijken of de beschikbare spullen aansluiten bij de
SLO doelen. Sabine gaat hierover met de kleuterleerkrachten om de tafel.
- Begin 2019 zal er een nieuwe kleutergroep opgestart worden. Hoe dat er
precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Er zijn meerdere scenario’s bij het
CVB in gediend. Deze zullen doorgerekend worden en er zal een beslissing
genomen worden. Er zal dan ook een nieuwe docent geworven moeten worden
die begin 2019 kan beginnen.
- er is geen vervangingspoel en er zijn geen invalkrachten. Dit is een zorgelijke
situatie met de winter voor de deur. Elvera wordt geregelmatig ingezet, maar dit
is geen wenselijke situatie.
5. schoolplan.
Sabine legt uit hoe het schoolplan tot stand is gekomen. Er is informatie
gevraagd aan de klankbordgroep, het team heeft het jaarplan geëvalueerd en
daarvan is informatie meegenomen en er is een SWOT analyse gemaakt. Tot slot
is gekeken door het MT en het team of de basiskwaliteit en de eisen gesteld door
de inspectie goed vertegenwoordigd zijn. De structuur en de leesbaarheid laten
nogal wat te wensen over. Dit komt doordat Sabine verplicht is om het format
van schoolplan.nl te gebruiken. Punten die opgemerkt worden:
- het is niet duidelijk waar de prioritering vandaan komt en wat de koppeling
met de visie is.
- manier van toetsen sluit niet goed aan bij de doelstellingen/missie van de
school

- leeswijzer en legenda ontbreekt
- Daantje heeft nog een aantal specifieke opmerkingen die Sabine meeneemt in
de volgende versie. Ook het CVB zal feedback geven. Officieel is 1 oktober de
deadline maar er wordt niet verwacht dat dit strikt nageleefd zal worden. Ingrid
vraagt tijd om het stuk nog eens goed door te nemen en zal volgende week nog
eventuele punten van feedback communiceren aan Sabine.
Het CVB moet het uiteindelijk goedkeuren, de MR heeft instemmingsrecht.
6. Evaluatie tablet onderwijs.
Voordelen: kinderen kunnen zelf zien wat hun progressie is en wat ze nog
kunnen oefenen. Ze hebben regie over hun eigen leerproces. Ze oefenen meer in.
Binnen het team wordt er regelmatig geëvalueerd en de ervaringen zijn
overwegend positief. Het goed leren schrijven wordt ernaast nog volop
aangeboden.
Er wordt ook aangegeven dat het voor sommige kinderen best confronterend
kan zijn om steeds in het rood te staan. Vraag is of dat erger is dan wanneer je
een geschreven blad terugkrijgt met veel rood omdat de opdracht niet helemaal
goed gelukt is.
Kortom, overall positief.
7. zorgbudget.
Het zorgbudget is een vast bedrag per leerling, gefinancierd vanuit het
Samenwerkingsverband PPO Leiden. Hier moeten ook de diagnostische
onderzoeken van betaald worden. De begeleiding wordt nu zoveel mogelijk
geclusterd ingezet zodat zo veel mogelijk leerlingen ervan kunnen profiteren. De
zorg is goed georganiseerd door een goed functionerende IB-er. Nadeel hiervan
is dat dit helaas een aanzuigende werking op zorgleerlingen heeft wat soms
lastig is en grenzen geeft aan het aantal zorgleerlingen dat je kunt toelaten.
8. Nieuw penbeleid.
Het behoort tot de normen en waarden dat leerlingen leren om netjes om te gaan
met materiaal. Daarnaast is het budget niet oneindig en de voorgeschreven
pennen zijn behoorlijk prijzig. Daarom is hiertoe besloten zodat ook de
vanzelfsprekendheid (ik krijg toch wel nieuw) eruit gaat.
9. GMR. De eerst volgende GMR vergadering is 16 oktober.
10. ICT.
Er waren opstart problemen met Snappet dit jaar. Dit was een landelijk
probleem wat inmiddels opgelost is.
Flits programma doet het weer.
Oude computers verdwijnen langzaam uit de lokalen.
In de investering van 2019 is opgenomen dat er Chromebooks aangeschaft
worden voor groep 7 en 8 in plaats van de tablets.

