Nieuwsflitsen MR-vergadering di. 29 sept. 2015
Aanwezig: Elna, Johan, Erna, Ingrid, Miranda, Paul, Cindy
Afwezig: --

1. Opening
Erna opent om 20.30 uur de openbare vergadering. Speciaal welkom voor Ingrid als nieuw lid
van de oudergeleding, Johan als nieuw lid van de personeelsgeleding en Cindy, locatie
coördinator van onze school. We maken een kort voorstelrondje.
2. Notulen 25 juni 2015
Geen opmerkingen.
3. GMR bijzonderheden


Dit schooljaar is Anny van Wanrooij (leerkracht Mariaschool) contactpersoon voor onze
school bij GMR. Ze wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering.

4. Informatie-uitwisseling met schoolbestuur
4a. Samenstelling MR 2015-2016
De rolverdeling van de MR dit schooljaar wordt als volgt: Ingrid (voorzitter), Miranda (secretaris,
wnd. voorzitter en notulist), Johan (lid, wnd. notulist en ICT/communicatie) en Elna (lid en
financiën). Volgend schooljaar komt er weer een nieuw lid voor de oudergeleding en wordt de
rolverdeling opnieuw bepaald.
4b. Jaarverslag MR 2014-2015
Het jaarverslag is nagenoeg klaar, Paul zal een laatste lees-/correctieronde doen en zijn
opmerkingen toesturen aan Miranda. Als alle leden het verslag voor akkoord hebben vastgesteld,
zal het stuk op de website geplaatst worden.
4c. Rabobank clubactie
We hebben besloten de inrichting van de speelplaats dit jaar niet als project aan te melden voor
de clubactie van de Rabobank. We onderzoeken volgend jaar opnieuw de mogelijkheden,
wanneer de nieuwbouw gereed is kunnen we doelen voor de speelplaats concreter omschrijven.
4d. Start schooljaar
We maken een rondje over ervaringen van de eerste schoolweken en de informatieavonden.
Tip’s en Top’s zullen met het team gedeeld worden.
4e. Resultaatanalyse 2014-2015
Paul heeft ons stukken toegestuurd die meer inzicht geven in de behaalde scores per groep en
per onderdeel (E-toetsen 2014-2015). We bespreken de resultaten en Paul licht onderdelen toe.
Het streven van dit schooljaar was per vakgebied naar het landelijk gemiddelde en/of
inspectienorm. Voor de meeste groepen is dit gehaald.
Daarnaast heeft Paul ons ter informatie evaluaties toegestuurd van de rekenmethode Pluspunt3,
de taalmethode TaalActief4 en het verbetertraject groep 8.

4f. Verbeterplan 2015-2016
We hebben ‘Evaluatie verbeterplan 2014-2015’ en ‘Evaluatie Verbeterplan-zorg 2014-2015’
toegestuurd gekregen. De doelen die niet/onvoldoende gehaald zijn vorig schooljaar, zullen dit
schooljaar alsnog behaald moeten worden.
Het doel van het schoolontwikkelplan/verbeterplan 2015-2016 wordt het versterken van de
basiskwaliteit, zodat we eind dit schooljaar het basisarrangement kunnen krijgen. Het
coördinatieteam van onze school (= 2x locatie coördinatoren, intern begeleider en directeur) zal
deze week een eindconcept gereed hebben. Dit eindconcept zal naar inspectie en MR
toegestuurd worden. We bespreken dit document de volgende vergadering.
In juni 2016 zal de inspectie opnieuw onze school bezoeken. Op dat moment zijn de E-toetsen en
de eindcito groep 8 bekend en zal het verbeterplan 2015-2016 grotendeels uitgevoerd zijn.
Skipov heeft ons eerder uitstel gegeven voor het opstellen van de meerjarenbeleidsvoornemens/
schoolplan 2015-2018 tot 1 januari 2016 (in plaats van 1 augustus 2015). Paul deelt ons echter
mee dat het meerjarenbeleidsplan nog verder uitgesteld wordt tot einde schooljaar. Het
meerjarenbeleidsplan zal verder bouwen op de verbeterplannen van afgelopen jaren, met als
basis voldoende basiskwaliteit (=basisarrangement).
4g. Nieuwbouw
De sloop van de school heeft vertraging opgelopen door de asbestsanering. Op 5 oktober zal de
grond leeg opgeleverd worden, dit is gelukkig nog binnen de planning. De bouw van de school is
inmiddels succesvol aanbesteed. We wachten af wanneer de start van de bouw gaat
plaatsvinden. Paul onderhoudt de contacten met het bouwteam van Skipov.
Helaas is de nieuwe speelplaats voor de ingang van d’n Brak niet veilig, onze kinderen krijgen
regelmatig te maken met fietsers en geparkeerde auto’s op het terrein. Ook klaagden kinderen
over weinig speelactiviteiten. Daarom is besloten de oude speelplaats rondom het klimrek weer
te gaan gebruiken, ouders en kinderen zullen hierover snel geïnformeerd worden.
4h. Lopende zaken/terugkoppeling directieberaad
-

-

-

Op 2 november zal Skipov de nieuwe websites voor alle scholen lanceren. Het team is nu
bezig met het vullen van de nieuwe site. Helaas is daarom de huidige site niet altijd meer
actueel en volledig. Geprobeerd wordt ouders per mail te informeren over nieuwsitems. De
nieuwe website zal nog door Paul toegelicht worden aan ouders.
Uit E-toetsen 2015 is gebleken dat 10 van de 13 scholen binnen Skipov onder de
inspectienorm scoren. Het gemiddelde niveau van verwijzing binnen Skipov is echter
omhoog gegaan. Op dit moment wordt op Skipov-niveau en op onze school onderzoek
gedaan naar verklaringen. Volgende vergadering zal Paul ons verder informeren.
Nieuwe CAO; Elke school gaat werken naar 940 schooluren voor alle groepen. Op dit
moment is het schoolgemiddelde 940 uur, waarbij onderbouw meer vrije dagen krijgt dan de
bovenbouw. De onderbouw gaat in vier jaar tijd ingroeien naar meer schooluren, de
bovenbouw zal geen verschil gaan merken. In overleg met de GMR zal Skipov deze plannen
verder uitwerken.
Deze verandering betekent veel voor de schooltijden van kinderen en werktijden van het
team. Elke school mag dit zelf gaan invullen. Paul vraagt hierbij de hulp van de MR. We
zullen de volgende vergadering hierover verder doorpraten.

5. Mapstukken / ingekomen stukken
5a. Veiligheidsplan Noodbouw
De eerste oefening van het vluchtplan is al geoefend met de kinderen. Het veiligheidsplan zal in
de volgende vergadering worden besproken.

5b. Leerlingenraad
Tineke heeft ons een overzicht gegeven van de leerlingenraad. De leerlingenraad heeft nog twee
leerlingen uit groep 7 en één leerling uit groep 8. Binnenkort volgen de verkiezingen voor twee
nieuwe leden uit groep 5/6. Vanaf schooljaar 2016-2017 zal elke bovenbouwgroep één leerling
zitting gaan nemen in de leerlingenraad.
De nieuwe leerlingenraad zal op 9 november voor de eerste keer bijeen komen. Ze zullen gaan
praten over de pauzetijden en het surveilleren van de leerkrachten. Daarnaast wordt aandacht
gegeven aan de manier van bekendheid geven aan de raad, zoals verslagjes maken en
communicatie op de website. De MR is blij met deze aanpak!
5d. Vervolg ParnasSys
Op dit moment wordt alle toetsen ingevoerd. De 2e fase van ParnasSys wordt meegenomen met
de opening van de nieuwe website.
5e. Schoolreisje/kamp
Eind juni heeft Paul bij ouders aangekondigd dat er nieuw beleid wordt opgesteld voor de
buitenschoolse activiteiten, zoals schoolreisjes, musical, kamp enz. Zowel MR als OR zullen
hierbij betrokken worden. De MR vraagt Paul met een eerste idee/opzet te komen, zodat we een
praatstuk hebben. Dit voorstel volgt zo spoedig mogelijk.
6. Rondvraag
-

-

Paul geeft aan dat we gaan proberen het Brabants Veiligheidslabel (BVL) te behalen in
januari 2016. Aan dit label zijn subsidiemogelijkheden verbonden. Maikel wordt coördinator
voor onze school. Binnenkort zullen ouders gevraagd worden zitting te nemen in de
werkgroep.
De volgende vergadering van 24 november wordt verzet naar dinsdag 1 december 2015.

7. Sluiting
Erna bedankt iedereen voor zijn/haar bijdragen en sluit de vergadering om 22.15 uur. Daarna
nemen we nog afscheid van Erna.

