Notulen MR-vergadering 11 mei 2020
Aanwezig (digitaal): Jeroen Bolwerk (voorzitter), Sebastiaan Bastiaans, Danielle
Vredenburg, Paul Schoe, Robert Kalle, Saskia Houwing, Marianne Koster,
Afwezig: -

Opening en vaststellen agenda
Bijna alweer de laatste MR-vergadering van het jaar. Jeroen heeft de MR-kas gebruikt
voor de corona-attentie voor het team.
Hoe gaat het? Een eerste ervaring na opening tijdens corona
We zijn allemaal rustig gestart en zijn ook blij dat we weer mochten starten. De
organisatie binnen de school verliep goed en de leerkrachten kinderen zijn blij elkaar
weer te zien.
De oudergeleding geeft ook een positieve respons op de eerste schooldag. Alle kinderen
zijn enthousiast thuisgekomen.
Vorige actiepunten
Geen openstaande punten
Ingekomen stukken
Geen
Notulen

1. 4 februari 2020 (ter vaststelling)
2. 19 maart geannuleerde vergadering ivm corona
3. 23 april 2020, ingelaste corona (ter vaststelling)

De notulen van voorgaande vergaderingen zijn goedgekeurd en worden in de app en op
de site met de ouders gecommuniceerd.

Pestprotocol (kanjertraining) en aanspreekpunt op school
Op verzoek van Robert is dit punt in de agenda gezet. Ondertussen is hierover contact
geweest tussen Robert en Saskia en is er mbt de aangedragen punten vanuit Robert
reeds actie ondernomen. Robert vindt het erg belangrijk dat het voor ouders helder is
wat de stappen binnen dit protocol zijn en wie er benaderd kan worden in een
pestsituatie en dat was tot voor kort niet helemaal het geval.

Er zijn erg veel protocollen vanuit de stichting. Deze zijn niet allemaal te vinden op de
site. Dat is ook niet verplicht. Op de Engelenberg is ervoor gekozen om deze protocollen
niet allemaal op de site te zetten, maar Saskia vindt het wel prettig dat deze documenten
zo af en toe eens kritisch te bekijken en eventueel aan te passen.
Danielle heeft, als gedragsspecialist, geen aanvullingen op dit protocol. Saskia
benadrukt nogmaals dat Danielle een tweejarige opleiding heeft gedaan en op school
steeds vaker om hulp gevraagd en zichtbaarder wordt als gedragsspecialist. Fijn!
Inspectiebezoek 10 december 2019
Twee jaar geleden is er een stichtingsbrede inspectie geweest, die met nadruk instak op
de eindopbrengsten. Onze school viel op, door de eindopbrengsten die onder het
landelijk gemiddelde lagen. Daarom nu nogmaals in 2019 een inspectiebezoek. Het was
een bijzonder intense dag, waarbij de inspecteurs enigszins van de oude stempel
bleken: de eindbeoordeling werd uiteindelijk een voldoende, maar werd met veel
negativiteit gebracht. We staan enorm open voor feedback, maar waren lamgeslagen
door de lading negativiteit. De motivatie was even gezakt, maar is intussen weer
helemaal terug!
Er zijn een aantal verbeterpunten naar aanleiding van dit bezoek.
- Kwaliteit van lessen kritisch bekijken: Doelen benoemen, EDI toepassen, vaart in de
les houden e.d. zijn zaken
- De leeropbrengsten zijn onvoldoende: Wat is de oorzaak hiervan? Een diepere
analyse lijkt noodzakelijk om de oorzaak te kunnen achterhalen. De analyse vanuit
de methode kan verder verdiept worden, waardoor meer instructie op maat met meer
interactie gegeven kan worden
- Onderwijs sluit niet aan bij wat de leerlingen al kennen en kunnen. De doelen moeten
specifieker. Meer insteken op de doelen, wanneer laat je de methode los om de
doelen concreet te behalen?
- Toetsen: We zijn ons aan het verdiepen in de mogelijkheden voor toetsen binnen het
leerlingvolgsysteem, die goed passen bij ons daltononderwijs en ons portfolio waar
we sinds twee jaar meer werken, waarin we meer nadruk leggen op de individuele
ontwikkeling.
Robert geeft aan dat het lijkt alsof het inspectierapport is opgesteld met een wat
conservatieve onderwijsvisie, wat Saskia beaamt. Er werden goede verbeterpunten
genoemd, maar de negativiteit was niet in verhouding met de positieve punten die de
inspecteurs die dag hebben genoemd.
Sebastiaan is als ouder bijzonder tevreden met de keuze voor onze school: De sfeer is heel
erg goed, zijn kind zit erg goed in zijn vel en voelt zich veilig op school. Hij krijgt een andere
indruk van de school dan de inspecteurs in hun verslag hebben omschreven.
We gaan kritisch kijken naar de verbeterpunten en hier heel serieus mee aan de slag.
Saskia heeft al veel praktische verbeterpunten uit het verslag toegepast, bijvoorbeeld door
het aanpassen van de schoolgids.
Omdat de eindtoets dit jaar komt te vervallen, zijn de eindopbrengsten van volgend komend
schooljaar het eerstvolgend meetpunt voor inspectie. Wanneer de gemiddelde
eindopbrengst lager is dan het landelijk gemiddelde, volgt er een nieuwe inspectie. Is de
opbrengst hoger, dan komt een nieuwe inspectie te vervallen.

Saskia geeft aan dat dit geen onderwerp is tijdens de intakegesprekken met potentiële
nieuwe ouders, maar wel wordt er vaak gevraagd naar de wijze van toetsen. In deze
gesprekken geeft Saskia aan dat wij individuele ontwikkeling belangrijke vinden van de
eindopbrengsten.
Verslag GMR vergadering
Er is nog geen GMR vergadering geweest. Wel is al langer bekend dat Rudi gaat na dit jaar
vertrekken. Om die reden zijn er een vacature en profielschets opgesteld en ook een
sollicitatiecommissie aangesteld. De communicatie hierbij kan echter beter. De GMR mist
een beetje sturing doordat er geen van een vaste voorzitter is. Op 26 mei is de
eerstvolgende GMR vergadering.
Update terugkerende agendapunten
Close Reading: Dit staat nu even stil in verband met Corona.
Rekenmethode: We zijn al een heel eind met het uitzoeken van een nieuwe rekenmethode.
Door de bijzondere situatie zijn de punten binnen het jaarplan even een beetje op pauze
gezet.
Veiligheid in en rondom school: Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende keer. Dan
zal Sebastiaan inzicht geven in de huidige verkeerssituatie rondom school.

Mededelingen schoolleiding
Saskia heeft het protocol vervanging in- en extern met alle leden van de MR gedeeld. We
hebben er nagenoeg geen gebruik van hoeven maken, gelukkig. Het protocol is akkoord
bevonden.
Schoolapp: Er zijn een aantal aanvullingen en verbeteringen doorgevoerd. De MR en de
ideeënbus zijn toegevoegd. Nu wordt er nog gezocht naar een manier om via IDeal
eenvoudig de kosten voor schoolreizen en ouderbijdrages toegevoegd.
Schoolgids: wordt aan gewerkt!
Formatie is bijna rond. Saskia hoopt deze in de volgende vergadering met de MR te kunnen
delen.
Jaarplan: de punten vanuit de inspectie en het borgen van close reading en spelling (de
methodiek van José Schraven) moeten in het komende plan worden geborgd.
Saskia deelt de uitslagen van de afgelopen tevredenheidspeiling.
Rudi gaat stoppen na dit schooljaar, maar houdt vol tot er een vervanger gevonden is.
Marjan Koolhaas stopt na dit jaar als locatieleider op de Dirk van Dijk.

Andere scholen zijn nog druk in de weer met hun formatie. Ook intern en onderling loopt er
nog een heel veel. De Engelenberg staat hier gelukkig buiten. Zolang de formatie binnen de
stichting niet rond is, kan de formatie van de Engelenberg niet gedeeld worden met ouders,
als enige consequentie hiervan.
Marjolijn van WIngerden is officieel per 1 juni uit het onderwijs.
Robert oppert de optie om alle leerkrachten met de leerlingen mee te laten gaan naar
volgend jaar, gezien het verloop van dit schooljaar. Saskia geeft aan dat dit organisatorisch
niet haalbaar is en er dus formatieve veranderingen doorgevoerd zullen worden.
Saskia heeft de lay-out van de schoolgids aangepast.
Rondvraag
Paul bedankt de MR voor de bonbons.
Robert: 2 juni, volgende vergadering. Bijlages als PDF toevoegen aan een bericht voor de
persoonlijke inbox van ouders in de app is niet altijd heel praktisch leesbaar voor ouders.
Tevens wil hij graag dat er nagedacht wordt over de wijze van samenkomen op school (denk
aan ouderavonden e.d.), gezien alle coronamaatregelen en de anderhalve
meter-samenleving. Saskia neemt de opmerkingen met betrekking tot de schoolapp mee.
De app is de afgelopen periode even minder intensief gebruikt: door alle instructiefilmpjes
was e-mail een beter kanaal om te communiceren.
Jeroen vraagt naar de huisvesting van de BSO. Saskia geeft aan dat de unit komend
schooljaar verdwijnt en dat de BSO weer in het schoolgebouw gehuisvest wordt.
Jeroen vraagt de oudergeleding na te denken over de vorm van de oudergeleding van
aankomend jaar en wil ook graag dat er wordt nagedacht wordt over datgene wat deze
geleding concreet wil gaan bereiken binnen de school, denk bijvoorbeeld aan de inrichting
van het plein.
Op 20 mei is er een persconferentie waarin de nieuwste ontwikkelingen mbt het onderwijs
en Corona gecommuniceerd worden.

