Notulen MR vergadering
Datum: 15 mei 2017
Aanwezig: Marischa van Baren (voorzitter), Etienne Venhorst, Kirsten Niessen,
Maurice Gennotte, Cécile Alewijnse
Afwezig: Notulant: Cécile Alewijnse
Tijdstip: 18.30 uur / 20.00 uur
Locatie: teamkamer
Aanwezig:
1. Opening en welkom
Voorzitter Marischa heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2. Aanvullende agenda punten ? 3. Agenda punten met directie. 18.30 – 19.30 uur
-

-

-

Formatie komend schooljaar
Meer info rondom de groepsbezetting volgt tijdens de volgende vergadering. Er zal
een sollicitatie-procedure conform ‘t beleid van Mosa Lira worden opgestart. Verder
enige veranderingen. Ter ondersteuning van Etienne komt er voor 0,3 fte. een extra
MT-lid, genaamd Marlous Vreuls. Tevens zal onderwijsassistente Xandra Fay in
groep 7/8 ( i.v.m. de groepsgrootte en inzake passend onderwijs) voor extra
ondersteuning gaan zorgen (0,5 fte). Tot slot zal de school het met minder conciërgeuren gaan doen, meer passend bij een kleinere school (0,4 fte.).
Begroting
Ook hierover meer info tijdens onze volgende vergadering (financiën, beheer, ICT).
De begroting is tot zover goedgekeurd door het College van Bestuur en gaat nu naar
de Raad van Toezicht. Een groei van 11 kinderen (naar 95 leerlingen) is nu de
inschatting voor komend schooljaar.
Visie ontwikkeling –hoe het ermee staat – IPC
Vanuit het filosoferen over een ‘droomschool’ en de vraag; ‘hoe ziet onze school eruit
over 5 jaar?’, bleek het team zeer gelijkgestemd. Zij willen veel vanuit de groep
blijven doen, maar wél scherper gaan kijken naar individuen. Dit houdt o.a.ook in dat
er in de ochtend vooral liniair, convergent en datagestuurd (toetsen e.d.) wordt
gewerkt; gericht op de basisvaardigheden (SLO/kerndoelen). ’s Middags wordt er
concentrisch, thematisch gewerkt. Hierbij gaat het om betekenisvol onderwijs en 21cth.
skills; binnen en buiten leren, talenten, creativiteit, ICT, samenwerken. De leerkracht
ondersteunt het proces en is meer coach dan expert. Er zal vakoverstijgend worden
gewerkt. De methodiek IPC wordt hierbij ingezet, zodat de leerkrachten niet alles zelf
hoeven te bedenken. Samenwerking zal plaatsvinden met IPC kartrekker-school ‘De
Geluksvogel’.
Een proefthema is ingekocht en ondersteuning zal gaan plaatsvinden vanuit IPC.
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-

-

Vervanging gr. 7/8
Er is een brief uitgegaan naar de ouders van groep 7/8 rondom de langdurige
vervanging van juf Dominique (tot aan de zomervakantie) voor juf Nickie.
Raad van toezicht / bezoek
Nieuw Raad van Bestuurslid Astrid B. heeft de school bezocht. Doel van de Raad is
om korter bij de scholen te komen te staan; korte lijnen, weten wat er speelt. Etienne
heeft Astrid o.a. bijgepraat over het laatste inspectiebezoek, over de stijgende lijn in
de leeropbrengsten (eindtoets). En naast de zwakkere kanten/moeilijkheden van een
kleine school, ook de sterke kanten laten weten/ervaren (o.a. warmte).

4. Punten voor MR geleding 19.30 – 20.00 uur
-

-

-

-

-

-

-

5.

Mededelingen en ingekomen post
*info MR (aob)
* GMR notulen19 dec
Deze info is kort bekeken.
Notulen MR vergadering 08-12-2016
Deze worden goedgekeurd. Maurice zal nog een paar kleine tekstuele aanpassingen
doorvoeren, alvorens ze door te sturen naar Judith.
Rapport/portfolio-concept of anderszins
Doel van de nieuwe opzet is dat het kind zelf méér in beeld komt. Een aantal van de
bevraagde ouders hebben dit inderdaad als dusdanig ervaren. Zij vonden ‘t tevens
positief dat het portfolio een overzichtelijk geheel was geworden. Verdere tips en tops
worden nog in kaart gebracht. Een leeswijzer volgt nog en mogelijk nieuwe mappen,
om ook de ‘oude’ rapporten hierin een plaats te kunnen geven.
MR oudergeleding (her)kiesbaarheid – bericht nieuwsbrief – reacties
Maurice neemt na vele jaren, nu graag afscheid van de MR. Hij heeft een oproep
(vacature) voor een nieuw ouderlid geschreven, deze wordt in de nieuwsbrief van juni
geplaatst. Het wachtwoord voor de mr-mail werkt niet meer, waardoor eventuele
reacties niet kunnen worden gelezen. Maurice koppelt dit terug aan Etienne.
Nieuwe taalmethode ontwikkelingen daarin / aanvankelijk lezen gr. 3
Na aanleiding van een sterkte/zwakte analyse van een aantal taalmethodes, waarbij
de leerlingen mochten meedenken (uitproberen) is de keuze gevallen op de
vernieuwde versies van de huidige, aanwezige methodes ‘Veilig leren lezen’ en ‘Taal
op Maat’.
NSO afronding Boomhut – opstart Samen Spelen
De afronding met BSO de Boomhut is gemoedelijk, in klein verband verlopen. Er gaat
nog slechts één leerling naar BSO Samen Spelen in Wyck. Hiervoor wordt zij met een
taxi opgehaald, hetgeen nog steeds wel spannend voor haar is. Verder positief.
TSO ontwikkelingen daarin
Er zijn minder begeleiders; er zal een nieuwe oproep voor overblijfouders worden
geplaatst. Verder is de afspraak om pas om 13:05 u. op te ruimen ingevoerd, hetgeen
voor minder onrust zorgt.
Rondvraag
Maurice vraagt zich af of het klopt dat de ouderparticipatie ‘achteruit’ gaat; de ‘oude
garde’ blijft nog actief, maar er lijkt weinig nieuwe ‘aanwas’ vanuit onderaf (groep
1/2/3). Marischa zal dit onder de aandacht brengen in de teamvergadering.
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Tevens een punt van aandacht voor de ouderraad. Het lijkt ons tevens goed om
tijdens de algemene ouderavond (begin nieuwe schooljaar) dit onder de aandacht te
brengen bij de ouders.
Maurice geeft verder aan dat hij hoopt dat er nu wat meer rust komt t.a.v. het
personeel. Hij betreurt de vele personele wisselingen. Etienne betreurt dit ook en
heeft deze zorg ook gedeeld met ‘hogerhand’. De regels, die Mosa Lira hanteert
(goedgekeurd door de GMR) t.a.v. de sollicitatieprocedure houden weinig rekening
met een kleine school. De regel rondom ‘mobiliteit’ (deze mensen hebben ‘voorrang’)
pakt bijvoorbeeld heel anders uit op een grote school, dan op een kleine school als
de onze. Doel tijdens de aankomende sollicitatieprocedure van Etienne is om de ‘rust’
terug te brengen binnen de school als het gaat om personele bezetting.
Cécile geeft aan dat deze rust er gelukkig wél was in de jongere groepen.
6.

Sluiting 20.00 uur

Voorstel is om van onderstaande data, dinsdagen te ‘maken’.
MR voorstel MR verg. 2017-2018
1.
2.
3.
4.
5.

Dinsdag 3 okt
Maandag 11 dec
Donderdag 22 maart
Maandag 21 mei
Dinsdag 19 juni
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