Notulen MR vergadering
Datum: 10-10-2018
Voorzitter:
Notulant:
Tijdstip:
Locatie:

Edith Beckers
Cécile Alewijnse
14.30 uur – 15.45 uur
Teamkamer

Aanwezig: Kirsten Niessen, Petra Wijnhoud-Panis, Cécile Alewijnse, Edith Beckers
1. Opening
Onze eerste vergadering van dit schooljaar in vernieuwde samenstelling. Voorzitter Edith
heet ons welkom.
2. Aanvullende agenda punten
Evaluatie algemene ouderavond; als positief hebben wij ervaren dat alle betrokken
geledingen zichtbaar werden voor ouders. De informatie / workshop over PMT was
interessant en werd ook goed bezocht. De stands met geledingen werden minimaal
bezocht. Dit was spijtig, zeker voor externe deelnemers als ‘Samen Spelen’.
Helaas was sowieso de algehele opkomst van ouders matig. In de ideeënbox van de MR
kwamen slechts twee tips / suggesties. De opzet van de avond (organisatorisch gezien)
bleek gaandeweg voor de ouders niet geheel helder. De uitnodiging / brief had duidelijker
gekund en was erg laat verstuurd. In mei ’19 zal het team een duidelijker plan opstellen
t.a.v. deze ouderavond. Wellicht is het een optie om de kinderen hun ouders rond te
school te laten leiden (in de klas en langs ‘stands’ op een infomarkt).
Welkomstgesprekken blijken ook prettig te werken, rond bijv. de 2e/3e schoolweek.
Kortom, wordt vervolgd rond mei ’19.
Website; Petra had gezien dat er veel MR-notulen ontbreken op de website van de school.
Kirsten heeft deze destijds er op gezet en zal checken wat er wel of niet op staat en wat
hier eventueel mis is gegaan.
3. Notulen MR vergadering 29 mei 2018
De notulen worden goedgekeurd. Kirsten geeft aan t.a.v. punt 7 dat topografie nu wel in
groep 7/8 zal worden gegeven. Ten aanzien van IPC geldt dat vanaf dit schooljaar groep
4 hiermee start na de herfstvakantie en groep 3 na de kerstvakantie.
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4. Jaarverslag 2017-2018
Deze keuren we goed. Met dank aan Petra!
5. Punten voor MR geleding
 Vacatieformulieren
Petra vult dit formulier in en geeft deze retour aan Edith op 9 januari ’10. Vóór 31
januari dienen deze formulieren te zijn ingeleverd bij Mosa Lira.
 Scholingsaanbod MR
Op 11 april ’19 vindt in de buurt een scholing plaats genaamd ‘MR-start’. Deze vinden
we (Edith, Kirsten? En Petra?) interessant. Edith vraagt aan Anouk hoe het zit met de
bekostiging hiervan. In de MR-begroting zijn we gewend om voor nascholing slechts
50 euro te begroten. Is dit dan nog realistisch / afdoende dit jaar vraagt Cécile?
 Ontruimingsoefening
De eerste ontruimingsoefening (vooraf aangekondigd) is goed verlopen. Er volgen er
nog een paar, waaronder eentje die alleen bekend is bij de BHV ‘ers (John, Marloes,
Aimée, Martijn en peuterjuf Michelle).
De nooddeur is door veelvuldig (onrechtmatig) gebruik toe aan een reparatiebeurt
van ongeveer 500 euro. Vanaf nu mag deze enkel en alleen nog in nood worden
gebruikt.
 Scholing taakgerichtheid door Erik Sluysmans
Deze scholing wordt als zeer prettig en effectief ervaren. Erik komt in de klas
meedraaien en geeft goede feedback. De kinderen leren concreet wat van hen wordt
verwacht t.a.v. hun taak-werkhouding. Vergelijkbaar met de “beertjes-aanpak” van
Meichenbaum, maar dan nog specifieker. Heel prettig voor de juffen.
 TSO
Gelukkig hebben twee ouders de ‘pool’ versterkt. Eén ouder kan hiervan niet altijd
structureel aanwezig zijn. In geval van ‘nood’ kan echter meester John bijspringen of
juf Ernestine.
 Vrijwilligers (Mariet en Mariëlle)
School is heel blij met de genoemde vrijwilligers, die groepjes kinderen ondersteunen.
Voor Mariëlle geldt dat zij dit doet op dinsdag en donderdag.
 PER (pedagogisch Educatief Raamplan) (ter info)
Dit plan heeft heldere vormen aangenomen. Het gaat om de doorgaande lijn / de
overgang van de peuterklas naar de kleuters.
 Studiedag (afspraken m.b.t. groepsplannen ed.)
Tijdens de afgelopen studiedag heeft het team o.a. elkaars groepsplannen bekeken en
met elkaar en van elkaar geleerd. In een prettige sfeer zijn er samen verbeterpunten
geformuleerd en afspraken aangescherpt. Er liggen nu groepsplannen op het gebied
van rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Voor het gebied ‘sociaalemotionele ontwikkeling’ moet nog een plan worden geschreven.
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Opdracht Kirsten en Aimée
Kirsten heeft zich verdiept in Levelwerk en hiervoor recent nieuw materiaal besteld
(nieuwe boxen). Aandachtspunt is nog de vraag; “wanneer mag iemand met
Levelwerk starten? Alleen bij cito I / I+ - scores? Of bijvoorbeeld ook indien er sprake is
van een grote algemene kennis?”
Vervanging Mirte
Er is nog géén vervanging gevonden voor Mirte. Zij zal nog 1 week ná de
herfstvakantie werken en dan met zwangerschapsverlof gaan. Ze komt na de
carnaval weer terug. Ze heeft in de korte periode dat ze werkzaam is op school, de
school ervaren als een hele warme school. Mirte’s expertise ligt op het gebied van
gedrag,-en gedragsstoornissen.
Bestuurlijk inspectiebezoek
Een aantal scholen binnen Mosa Lira worden hiervoor uitgekozen. Welke scholen; nog
onbekend. Datum; rond december 2018.
Zorgplan (wordt de 2de vergadering pas besproken)

6. Rondvraag
Petra vraagt zich af hoe het met de plannen rondom ‘leerlingen-werving’ staat? Zijn er
nog ontwikkelingen, concrete plannen (positieve PR; geboorte-kaartje sturen…bijv.).
Tevens de vraag in hoeverre Anouk (en/of Marloes) zal deelnemen aan de MRvergaderingen; dit zal zijn op aanvraag.
Cécile vraagt of (n.a.v. gesprek over Walvi) het mogelijk is om bij speciale activiteiten, ook
praktische punten aan te dragen. Zoals het wel / of niet doorgaan van bijvoorbeeld de
gymles.
7. Sluiting 15.45 uur
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