Notulen MR-vergadering 19 november 2019
Aanwezig: Saskia Houwing, Marianne Koster, Jeroen Bolwerk (voorzitter), Sebastiaan
Bastiaans, Danielle Vredenbrug, Robert Kalle
Afwezig: Paul Schoe

Opening en vaststellen agenda
Paul is vanavond afwezig.
Vorige actiepunten
- Gemeente contacten voortgang verkeersveiligheid.
Op 14 november zou dit onderwerp binnen de gemeente weer besproken worden. Hierover is nog
niets vernomen verder. Sebastiaan gaat een dezer dagen de gemeente weer contacten. Mocht dit
weinig opleveren, dan doet Sebastiaan de suggestie om de wethouder te benaderen.
- Kan de schoolapp ook bijdragen aan de ouderbetrokkenheid?
Vanmiddag is het team bijeen gekomen voor een informatiemiddag met betrekking tot de app. De
ouders worden volgende week ingelicht. De aanwezige ouders worden direct testouders, die de app
een maand eerder mogen uitproberen.
Het hoofddoel van de app is het vergemakkelijken communicatie vanuit school naar ouders toe. Een
mogelijkheid om ouders onderling met elkaar in contact te brengen, zit niet in de app. Tijdens de
ouder- avond wordt er voornamelijk gesproken over communicatie: hoe en waarom?
Sebastiaan geeft aan dat Facebook waarschijnlijk ook een besproken onderwerp vanuit ouders zal
worden. Facebook blijft een middel dat voor de PR van school ingezet zal blijven worden, naast de
schoolapp. Jeroen vraagt zich af of de frequentie en de tijd die gemoeid gaat met het schrijven van
alle mailtjes en updates niet teveel invloed heeft op de werkdruk.
Eindverslag MR schooljaar 2018/2019 schrijven
Deze staan al op de app en de website.
Ingekomen stukken
Geen.
Notulen 16 september 2019 (ter vaststelling)
Geen opmerkingen.

Verslag GMR vergadering
De opkomst vanuit de diverse geledingen was minimaal en teleurstellend, aldus Jeroen. Hij heeft zijn
kijk hierop gedeeld met Rudi, bovenschools directeur. Jeroen heeft de afgelopen keer voorgezeten. In
verband met de opkomst is er weinig tot niets besproken.
Ouderbetrokkenheid vergroten
Wij hebben het volgende beloofd in een maandnieuws: Om de ouderbetrokkenheid te vergroten op
school kwamen er allerlei ideeën voorbij, bijvoorbeeld een ontbijt of welkom voor nieuwe ouders in
groep 1 en 2. Reactie: de school is heel enthousiast over dit idee en gaat met de MR en SR
brainstormen
Nb.: Saskia geeft aan dat de term ‘schoolraad’ is vervangen door ‘ouderraad’.
Het vergroten van de ouderbetrokkenheid is best ‘een ding’, vindt Sebastiaan. Toch moeten we
serieus gaan nadenken over hoe we dit kunnen aanpakken. Ouders blijven uit de school:
ouderavonden, kom-in- de-klas, informatieavonden, e.d. leveren niet het gewenste aantal ouders in
de school. De opkomst blijft minimaal. Er bestaat verschil tussen ouderparticipatie en
ouderbetrokkenheid. Graag willen we bewerkstelligen dat ouders op een actieve manier deelnemen
aan de organisatie van het onderwijs hier op school, door een klein beetje hulp aan te bieden. De
schoolkrant wordt dit schooljaar niet meer gemaakt. Ook Hotel Engelenberg was ingewikkeld om te
organiseren in verband met de benodigde ouderhulp.
Idee: Nieuwjaarsborrel in het nieuwe jaar? Hierbij dan in ieder geval het Engelenpanel een rol geven
en Martijn als school-app-helpdesk inzetten. De term ‘inloopochtend’ vervangen? Marianne gaat
broeden. Jeroen benadert Mariska en Marije ook voor de zgn. nieuwjaarsborrel en nodigt ze tevens
uit voor de volgende MR-vergadering.
Update terugkerende agendapunten
- Jaarplan 2019-2020 > doelenbord lerarenkamer:
Het bord is actueel en wordt goed bijgehouden.
- De app gaat in januari live.
- De laatste studiedag mbt Close Reading is achter de rug en er zijn observaties in de
klassen geweest. Er is een mooie ontwikkeling te zien. Nu wordt er nagedacht over
de borging hiervan.
- Nieuwe taakbrief: De werkgroep heeft zich verdiept en onderzoekt de mogelijkheden
die weektaak.com biedt.
- Nieuwe rekenmethode: De werkgroep heeft een voorlichting gehad van Jeroen Kale
(Heutink). De werkgroep is verschillende nieuwe methodes aan het vergelijken. Ook
wordt er teambreed over nagedacht over een rekenvisie. Hiervoor wordt in januari
extra ondersteuning ingevlogen, zodat er met een mooie rekenvisie een goede
bijpassende methode uitgezocht kan worden.
- Werkdruk en inzet extra gelden
Het team heeft dit jaar, om organisatorische redenen, gezamenlijk besloten niet deel te nemen aan de
staking. De studiedag die die dag heeft plaatsgevonden, was een Wel staat het team achter de
staking.
De inzet van de extra gelden worden teambreed besproken. Het gehele team wordt hierbij betrokken
en beslissingen hierover worden gezamenlijk genomen.
- Daltononderwijs
6 december en 9 december worden er weer studie(mid)dagen mbt dalton georganiseerd. Deze zullen
voornamelijk gaan over de 5e pijler van het daltononderwijs: Reflecteren.

Mededelingen schoolleiding
- Vacature penningmeester
Wim en Marije gaan na dit jaar stoppen met het penningmeesterschap. Om die reden zal er
een vacature uitgeschreven worden. Het gaat om een functie waarvoor je niet vaak of direct
in school aanwezig hoeft te zijn en niet veel tijd kost. Kennen we iemand en kunnen we die
actief benaderen? Doen!
- Schoolfruit
We krijgen sinds vorige week drie keer per week schoolfruit. Het wordt goed ontvangen!
- Voortgang schoolapp en website
Schoolapp: zie eerder.
Website: De verslagen die eerder op een algemene ouderavond gepresenteerd werden, zijn
door de afschaffing van deze algemene avond reeds op de website geplaatst. Hierover zijn
geen opmerkingen of vragen vanuit ouders gekomen.
- Rudi Meulenbroek stopt na dit schooljaar als algemeen directeur van stichting OOK. De
informele sfeer die nu binnen de stichting heerst, moet gewaarborgd worden. Hierover zal de
Raad van Toezicht ook geïnformeerd worden. Wordt vervolgd.
- Marlous is bevallen van een dochter: Anna Nine. Na de voorjaarsvakantie zal ze weer op
school aanwezig zijn. Jeroen zorgt dat er een kaartje namens de OR, MR en alle ouders van
school wordt gestuurd.
- Inspectiebezoek: 10 december krijgen we op school inspectiebezoek. Dit in verband met de
eindopbrengsten die bij ons op school onder een vergrootglas liggen, gezien de scores van
voorgaande jaren. Het SchoolOntwikkelingsProfiel (SOP) moet hiervoor nog enigszins
aangepast worden. Hierin is te lezen welke leerlingen hier op school goed opgevangen
worden en waar onze grenzen liggen. (Denk hierbij aan kinderen met het syndroom van
Down, kinderen met visuele problemen, enz.)
Die ochtend bestaat uit observeren en beoordelen van lessen door de inspecteurs en
gesprekken tussen de inspecteurs en directie/intern begeleider/team/ouders/leerlingen).
Saskia en Marjan (IB) buigen zich morgen over de voorbereiding van een presentatie voor de
inspectie waarin weerlegd en onderbouwd wordt waarom de resultaten van voorgaande jaren
zijn zoals ze zijn. Een belangrijk onderdeel van het inspectiebezoek.
De middag wordt afgesloten met een gesprek waarin een eindoordeel over ons onderwijs
wordt geveld. De inspecteurs voeren dit gesprek samen met Rudi Meulenbroek
(bovenschools directeur) Saskia en Marjan.
Rondvraag
Geen.

