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E.
F.

Lestijdenmodel
Protocollen
innovatie
Schoolplan
Groepssamenstelling
Kangoeroeklas

Notulen MR 1 en 2 vastgesteld per mail

Michiel

A. Lestijdenmodel: vragen van startende ouders over ander
lestijdenmodel. Hierin moeten we CAO onderhandelingen die nu lopen
af moeten wachten. De 3 jaar die we zouden moeten overbruggen tov
het vorige voorstel voor het vorige lestijdenmodel zijn inmiddels
verlopen. Lonneke gaat dit geluid kenbaar maken bij haar bestuurder.
B. Ministerie heeft verder een boekje uitgegeven over vermindering van
werkdruk (ruimte en regels). Lonneke wil graag de teksten/protocollen
die op de website stonden aanpassen. De vraag is hier als MR leden
nog eens naar te kijken en binnen 2 weken feedback op te geven.
C. Master management organisatie (HAN) opleiding heeft Zilverberg als
casus gebruikt naar aanleiding van invoeringstraject Jeelo. Zij hebben
studiedag bijgewoond en willen ook met ketenpartners in gesprek.
Opdracht: “Innovatie met behoud van werkplezier van leerkrachten”.
D. Huidige stand van zaken Schoolplan is in een mindmap weergegeven.
E. Groepssamenstelling: 6 maart overleg met personeelszaken om te
kijken of we volgend schooljaar kunnen gaan werken met 7 groepen.
F. Kangoeroeklas is een denktank opgezet die inmiddels overleg heeft
gehad. Hierin is ook gesproken over de bijdrage die van ouders
gevraagd wordt. Dit is landelijks al in het nieuws geweest. Na de
vakantie gaat er mogelijk wat veranderen aan de opzet van de
kangoeroeklas.

4. Mededelingen MR
A. Ingekomen post

A. Ingekomen post: nvt
B. Onderwijskundige vernieuwingen:
Tijdens studiedag heeft Sanne presentatie gegeven over begrijpend
lezen vanuit opgedane kennis tijdens haar opleiding special education
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B. Onderwijskundige
vernieuwingen
C. Oudercontacten
D. Communicatie OR
E. GMR
F. Scholing

needs en op deze manier deze kennis te delen met collega’s.
Groep 6-7 gaat volgend jaar ook werken met Kidsweek zoals groep 78 nu doet omdat de resultaten goed lijken te zijn. Groep 6-7 heeft tot
nu toe nieuwsbegrip en de methode gebruikt. Kwalitateve teksten,
motivatie van leerlingen en goede instructie (modelling) door de
leerkracht dragen bij aan goede resultaten.
Groep 5-6-7-8 op rekengebied een interventie gepleegd waarbij een
extra niveau is toegevoegd. Mira geeft aan dat bij het bekijken van de
data gebleken is dat dit ook resultaten heeft opgeleverd. Bij spelling
gaat dit mogelijk ook toegepast worden, maar dan op categorieën ipv
op niveau.
Groep 4 interventie op gebied van technisch lezen en rekenen
(automatisering). Mark en Hans gaan zich nog via een persoonlijke
brief voorstellen.
C. Oudercontacten: nvt
D. Communicatie MR – OR: OR heeft (grootse) plannen om schoolplein
op te leuken.
E. GMR: GMR gaat Mira op de hoogte houden van ontwikkelingen door
Anneke Dijkstra (voorzitter). De notulen zijn moeilijk te volgen voor
buitenstaanders.
F. Scholing:
Inge heeft gymopleiding afgerond.
Mira gestart met master onderwijskunde. Volgend jaar gaat ze gebruik
maken van de lerarenbeurs en dan een dag minder werken.
Sanne gaat een middag volgen voor IB-ers met Desiree in Utrecht.
Rots&Water: er is niemand meer gecertificeerd om deze training te
geven op school. Michiel dringt aan om toch op zoek te gaan naar een
leerkracht in Heumen, Overasselt, Nederasselt die gecertificeerd kan
worden. De kosten hiervan wegen niet op tegen het inhuren van
iemand als Herman van den Berg. Michiel mag/kan als advanced
trainer een studiedag aanbieden (of een gedeelte ervan) waarna
leerkrachten in staat zijn een aantal basislessen uit te voeren. Contact
omtrent afstemming volgt

5. Onderwerpen:
A. Verkiezingen
B. MR gelden

A. Verkiezingen MR:
Dirk heeft aangegeven serieus interesse te hebben in deelname aan
de MR. Er zijn 2 vacatures. Sanne en Mira gaan hun plek afwisselen
(ivm studie en zwangerschapsverlof) Michiel past het stukje aan voor
de bekendmaking verkiesbare personen en neemt hierin het vertrek
van Marloes hierin op en de afgeslankte vorm waarin de MR verder
zal gaan in het nieuwe schooljaar. Volgend schooljaar gaan we met
een 4 hoofdige MR verder (2 ouders, 2 personeelsleden) ivm
bezetting/werving en qua schoolpopulatie is 4 ook beter passend.
B. MR gelden zijn op. Borden zijn aangeschaft

1. Rondvraag

2. Sluiting

Rondvraag:
MR4 : 24-04-2018 om 20:00 uur.
22:00 Uur
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