Notulen MR-vergadering 16 april 2019

Aanwezig: Elna, Nathalie, Paul, Ingrid en Resja

1. Opening
Voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering.
2. Notulen
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. Nathalie zal ervoor zorgen dat de notulen op
de site geplaatst worden en dat er een Parro bericht naar ouders uitgaat om hen te laten weten waar
ze de notulen kunnen vinden.
3. Informatie-uitwisseling met schoolbestuur
3a. WMK (Werken met Kwaliteit)
De resultaten van de tevredenheidspeilingen zijn met elkaar bekeken. Er is een mooi overall resultaat
bereikt, waar het team trots op mag zijn. Vooral de leerlingen zelf geven een grote tevredenheid aan.
Uit de tevredenheidspeiling van de ouders komen enkele aandachtspunten naar voren op het gebied
van ondersteuning en informatieverstrekking. De MR oudergeleding heeft de directie verzocht om
hierop diepteanalyse uit te voeren naar de oorzaak van de ontevredenheid, zodat er vervolgens
verbeterpunten uit naar voren kunnen komen.
3b. Sociale opbrengsten veiligheidsbeleving
Ook in de peilingen over de veiligheidsbeleving van de kinderen op school komt een overwegend
positief beeld naar voren. Een mindere veiligheidsbeleving is terug te herleiden naar groepsniveau. De
oudergeleding is door directie geïnformeerd over het beleid dat gevoerd wordt, waarbij stap voor stap
wordt gewerkt aan verdieping; van groepsklimaat, naar aandacht voor leren en leerplezier op
individueel niveau. Ondersteuning wordt ingezet waar nodig, maar nog steeds vanuit de basisvisie van
de klas als geheel met de leerkracht als eerste aanspreekpunt en eindverantwoordelijke. De
oudergeleding ziet en waardeert de inzet van het gehele team en heeft aangegeven vertrouwen te
hebben in de aanpak en kritisch te blijven volgen.
3c. Werkverdelingsplan
De lerarengeleding heeft uitleg gegeven over de stand van zaken. Oudergeleding stelt vast dat het
team breed kijkt naar alle voor- en nadelen en daarbij buiten de huidige kaders durft te denken. De
formatie wordt nu door het team in elkaar gezet. In de volgende MR-vergadering wordt hierover verder
gesproken.
3d. Huidige stand van zaken
- Meubilair: er zijn voetensteunen geplaatst op de stoelen. 2x per jaar zal er worden gemeten en het
meubilair opnieuw worden verdeeld. Wanneer kinderen echt helemaal fout zitten zal er gekeken zijn
naar mogelijkheden binnen de school.
- Schoolplan: Volgende vergadering zal deze besproken worden
- Jaarrooster: MR keurt deze goed.
4. GMR bijzonderheden
Geen reactie van Anny. Elna zal link “passend onderwijs” naar ons toesturen.
5. OR/ MR
Financieel jaaroverzicht van OR is goedgekeurd door penningmeester en voorzitter MR.
De MR-oudergeleding heeft inzage gehad in de financiering van het schoolreisje en heeft hier
goedkeuring aangegeven.
6. Leerlingenraad bijzonderheden
Geen opdrachten uitgezet.
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7. Mapstukken / ingekomen stukken/overige zaken
Geen bijzonderheden.
8. Rondvraag
Geen vragen.
9. Sluiting

