Notulen MR-vergadering 11 maart 2019
Aanwezig: Saskia Houwing, Atke Wegerif, Marianne Koster, Jeroen Bolwerk, Sebastiaan
Bastiaans, Paul Schoe, Robert Kalle
Afwezig: Opening
Notulen
Geen bijzonderheden. Deze worden zsm op de website geplaatst.
GMR
Laatste vergadering was met de RvT. Er zijn veel nieuwe leden dit jaar. De GMR was
behoorlijk kritisch naar de stichting toe. De volgende zaken zijn besproken:
- Het financiële kwartaaloverzicht, om een goed overzicht te behouden.
- Elke vergadering start zonder Rudi, de algemeen directeur. Het is prettig om het een en
ander op deze manier met elkaar te bespreken.
- Het wel een wee op alle scholen binnen de stichting is voorbij gekomen en besproken. Zo
zijn alle GMR-leden goed op de hoogte van de zaken die momenteel op de verschillende
scholen spelen.
Voorstel nieuwe verkeerssituatie
Sebastiaan en Jeroen hebben een prachtige presentatie gemaakt voor de wethouder om
aandacht en handelen af te dwingen vanuit de gemeente, met de toezegging dat school/stg.
OOK mee wil financieren. Met een waanzinnig goed doordacht plan voor relatief kleine
aanpassingen rondom de school als wapen, wordt de gemeente benaderd.
Een kleine aanpassing voor het zebrapad aan de Engelenbergstraat wordt hierin meegenomen om het plan helemaal van een perfect puntje op de i te voorzien. Grote
complimenten aan de heren die dit zo helder en duidelijk in elkaar hebben gezet.
Inloopochtend en toekomst
Mariska van Woerden (SR) en Robert Kalle (MR) zijn hier samen bij aanwezig geweest. Het
verslag hiervan is gepubliceerd in het maandnieuws van maart.
Het voortbestaan, de inhoud en de wijze van organisatie van de inloopochtenden zijn punten
waar goed over nagedacht moet worden. Dit wordt tevens besproken in de
daltonoudervergadering en komt in de volgende MR-vergadering weer aan de orde.
Vragenlijst ouderbetrokkenheid (wie doet wat)

De ingevulde vragenlijsten zijn verzameld en worden geïnventariseerd door Jeroen. Voor de
volgende MR-vergadering wordt een resultatenoverzicht gemaakt.
Mededelingen Directie
- Het team heeft een sterkte/zwakte-analyse (SWOT) gemaakt. Als gevolg hiervan worden
ook de missie en visie van school momenteel herschreven. De wens is er om deze, wanneer
definitief, beeldend te maken.
De afgelopen directievergadering is er op andere scholen het beeld geschetst dat alles
Engelenberg ‘wel loopt’. Saskia heeft dit beeld kunnen nuanceren door aan te geven dat er
veel in werkgroepen gewerkt, bedacht en gerealiseerd wordt. Tevens moeten we scherp
blijven en goed blijven nadenken over wat ons een sterke school maakt.
Naar aanleiding van de bevindingen vanuit het SWOT zal er de komende periode een
scherpe focus komen op ICT, dalton en alle onderwijskundige zaken hier op school.
- Saskia is begonnen met een oriëntatie voor een ICT-beleidsplan. De beginselen hiervoor
zijn in het verleden al gemaakt en daar wordt nu, met de ICT’ers binnen de school op
voortgeborduurd.
- Portfoliogesprekken: Oudergeleding heeft aangegeven positief te zijn over de portfoliomappen en bijbehorende gesprekken. Het aandeel van de kinderen in dit document wordt
als mooie ontwikkeling gezien, wat het portfolio tot een waardevol document maakt.
- Op 15 maart wordt er gestaakt. Onze school is gesloten die dag. Binnen de stichting en
ook binnen scholen is er verdeeldheid. Onze school heeft unaniem gekozen voor deelname
aan de staking.
- Op maandag 21 maart wordt er open huis gehouden, vooral bedoeld voor ouders die op
zoek zijn naar een (nieuwe) school .
- Het team is gestart met een oriëntatie op Close Reading, De twee studiedag hierover is
achter de rug. In april worden er klassenbezoeken gehouden om Close Readinglessen te
bekijken .
- De komende weken worden er functioneringsgesprekken gehouden. De klassenbezoeken zijn eerder dit jaar al afgenomen.
- De formatie van volgend jaar is een behoorlijke uitdaging: Marielle gaat met verlof. Er zal
naar alle waarschijnlijkheid een vacature uitgaan binnenkort. In het maandnieuws van april
zullen er meer zaken rondom de formatie van volgend kenbaar gemaakt worden. De
definitieve formatie volgt pas aan het eind van het schooljaar.
Rondvraag
- Jeroen geeft aan dat RTL een onderzoek heeft gedaan naar de eindtoets en het niveau
hiervan. De Engelenberg scoort volgens deze bron een 5,9. Het landelijk gemiddelde is
echter een 7. De score van de Engelenberg is dus aanzienlijk lager. Hoe zit dat?
Atke en Saskia geven aan dat er bij de scores van de eindtoets niet wordt gekeken naar
hoeverre de kinderen gegroeid zijn op hun eigen niveau en ook geen rekening gehouden
wordt met leerlingen die eigen leerlijnen volgen, maar wel meedoen met de eindtoets. Het is
jammer dat er in dergelijke onderzoeken geen rekening wordt gehouden met
leerlinggewichten, leerlingpopulaties en andere situaties die dergelijke scores beinvloeden.
Tevens is de invoering van het Passend Onderwijs een grote oorzaak: de leerlingpopulatie,
middelen die we in huis hebben en onderwijssituatie zijn wel degelijk veranderd, terwijl de
wijze van afrekenen vanuit de inspectie niet is mee veranderd. Sebastiaan geeft aan dat het
wellicht van belang is om dit punt op de vergaderagenda van de MR te houden.

