Notulen 10 juli 2018
Aanwezig:Loes, Karen Priscilla Arjen en Sandra (notulist)
Opening:
Korte terugblik op ervaringen afgelopen schooljaar.
We hebben het ervaren als een fijn en constructief jaar.
Vaststellen agenda
Karen voegt nog punt schoolplan/jaarplan toe
Notulen 28 mei
Geen toevoegingen.
Deze worden door Saskia op de website gezet
Ingekomen stukken:
Geen
We ontvangen vanuit de GMR nog steeds geen info. Het mailadres van de MR klopt nog
steeds niet. Bij Saskia ( ICT) vragen we na waar dit aan ligt.(Sandra vraagt het aan Saskia)
Teamplan en SOP
Om de actieplannen van afgelopen periode te evalueren hebben we dit schooljaar
teamleden gevraagd mee te werken aan de evaluatie. Uit deze evaluatie komen weer
actieplannen voort voor komend schooljaar. Deze worden opgenomen in het SOP
Het schoolplan heeft geen update gekregen. Dat zal komend schooljaar zijn invulling krijgen
Karen zal begin van komend schooljaar met Marion jaarplan KC gaan schrijven.
De actieplannen en teamplan die de MR van Karen heeft ontvangen zijn geen opmerkingen
en worden goedgekeurd.
Vanuit MR oudergeleding wel de vraag over het profileringsplan en daarmee samenhangend
de vraag over de instroom.
Karen vertelt dat er door het BM wel een 2-daagse is geweest over profilering. Wij hebben
daar al veel stappen voor gezet, maar het profileringsplan moet nog geschreven worden.
Over de instroom meldt Karen dat er sprake is van zij-instromers.
Deze zij-instromers hebben in de bovenbouw geleid tot veel zorg en Karen kijkt bij de
aanvragen tot plaatsing nu goed naar de onderwijsbehoeften en of de school daar aan kan
voldoen.
In een overzicht van de zorgleerlingen die we nu hebben ,kunnen we bij weigering de
redenen ervan staven.
De onderbouw groeit goed.
Vanuit onze school maken er kinderen de overstap naar andere scholen vanwege verhuizing
en sociale contacten als het een kleine groep betreft.
Bij overstap heeft Karen met de ouders een exit gesprek.
De prognose is dat er per 1-10-2018 de daling voortzet.
Een profileringsplan is sowieso nodig gezien de landelijke ontwikkelingen wat betreft de
daling van leerlingenaantallen bij scholen.

Jaarplan:
Al benoemd in kopje teamplan en SOP
Schoolgids:
Vanuit inspectie moet de schoolgids voor 1-08 worden geüpload.
Inhoudelijk moet er nog wel veel worden veranderd. KDV en BSO zijn ook toegevoegd aan
de schoolgids. De informatiegids zoals de schoolgids gaat heten, mist nog een mooie
opbouw en samenhang, het lijkt nu wat bij elkaar gevoegd.
Het plan ligt er om de highlights van de schoolgids weer te geven in een flyer en voor de
tekst van de informatiegids een tekstschrijver in te huren.
De opbouw van de schoolwebsite is vernieuwd. Er moet nog een gezamenlijke website
komen.
Gedeeld leiderschap:
Voorafgaand aan het plan van gedeeld leiderschap hebben Karen en Priscilla gesproken
met een ervaringsdeskundige
Het team heeft mogen reageren op het plan van Karen en Priscilla.
Met BM zal er in april 2019 een evaluatie zijn. De MR vraagt om evaluatie in jan/febr. 2019
Karen en Priscilla hebben wekelijks hun evaluatiemoment.
Aandachtspunten vanuit KC
MR stuurt de oudergeleding een uitnodiging om met hen komend schooljaar 2 gezamenlijke
overlegmomenten te hebben.
Aftreedschema
Arjen zal per 1-08-2019 aftreden.
Verkiezingen voor nieuw MR lid uit de oudergeleding zal in januari worden uitgeschreven.
Priscilla stapt uit GMR en MR vanwege haar gedeeld leiderschap.
Karen en Priscilla zullen om de beurt de MR vergadering bijwonen
Petra zal de plek van Priscilla innemen.
Rondvraag:
Arjen vraagt om de reden van andere verdeling mentorgroepen in Unit 2
Er is nu gekozen voor de verdeling ⅚ en ⅞
Groep 5 s een kleine groep en het is belangrijk deze bij elkaar te houden.
Zij worden af en toe ook wel “overvallen“ door de grotere kinderen.
Daarnaast zijn er veel gezamenlijke momenten waar de kinderen van elkaar leren en
samenwerken.
Rooster MR vergaderingen komend schooljaar:
18 sept ( etentje na de MR)
29-11 (Priscilla aanwezig)
22-1 (Karen aanwezig)
05-3 (Priscilla aanwezig)
04-4 (Karen aanwezig)

28-5 (Priscilla aanwezig)
25-6 (Karen aanwezig)

