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5 maart 2019
19.00u-21.30u
Anderlechtlaan 1
PMR: Hennie, Marion, Suzanne, Tineke
OMR: Amira, Daniëlle, Fatma, Monique, Roger
Thamar
Monique Schiphorst
Marion Dercksen
Fatma Ergül

Aanwezig directielid:

Bas van der Geest

1.
2.

Vooroverleg
Opening en vaststelling van de agenda

3.

Vaststelling notulen
- Niet alle punten van de actielijst bij punt 3 zijn op de actielijst
opgenomen (smartphones, luchtverfrissers en brandoefening).
- Punt 9: Jump-in is nog ter promotie en is nog niet officieel
ingevoerd.

4.

Actielijst en besluitenlijst doornemen
- Notulen van de OR zijn nog niet ontvangen.
- Volgende vergadering is Monique van de GMR aanwezig.
- We krijgen 5 bomen van de aannemer voor de Anderlechtlaan.
Alle kosten voor het plaatsen van de bomen worden gedragen
door de aannemer. Ze worden geplaatst in de meivakantie.
- Het schoolplein aan het Westmallepad wordt vóór het volgend
schooljaar aangepakt (Johan Cruyff court). Hennie is nu de
tussenpersoon vanuit de MR naar Jumpin, zij is met een aantal
docenten al aan de slag geweest om het schoolplein in te richten.
Budget vanuit de Jump-in wordt hiervoor ook gebruikt.
- Smartphone gebruik was nog niet opgenomen op de actielijst.
- Sinterklaas evaluatie moet op de actielijst.
Post
- MR magazine nr 8.: MR zal waarschijnlijk in de toekomst ook
instemmingsbevoegdheid krijgen over de meerjarenbegroting.
- MR magazine nr 2.: MR heeft invloed op het nieuwe schoolplan
die er gaat komen.

5.

6.

Geen nieuwe post aanwezig.

DIA toets evaluatie

Resultaten van de DIA toets zijn getoond en vergeleken met landelijke
resultaten. De resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten van de Cito
eindtoets.
De DIA resultaten van het Bovenland en Odyssee zullen opgevraagd
worden om te vergelijken (actiepunt juni).
Voor dit schooljaar wordt de DIA weer afgenomen. MR geeft nog geen
instemming voor opnieuw gebruik in 2019-2020. In juni zal dit punt
nogmaals opgenomen worden op de agenda. Tot dan zullen de resultaten
vergeleken worden met andere scholen en er zal gevraagd worden naar
de ervaringen van leerlingen. Op basis van deze resultaten zal beoordeeld
worden of we DIA blijven gebruiken.
Begroting 2019-2020
Begroting is in grote lijnen met de MR besproken. De begroting zal ook
opgestuurd worden naar voormalig MR lid met financiële achtergrond,
zodat hij er met een andere bril naar kan kijken en de MR input kan
geven. Roger wil graag samen met hem naar de begroting kijken, zodat hij
er ook wat van kan leren. Dit punt zal de komende vergadering nogmaals
op de agenda staan.

7.

SOP
Het schoolondersteuningsprofiel wordt dit schooljaar niet herschreven, volgend
schooljaar komt er een nieuw format vanuit de ASKO.

8.

Speerpunten 2018-2019 volgen
Profilering: Is niet helemaal van de grond gekomen.
Educatief partnerschap: Dit jaar is er een nieuwe gesprekkencyclus. Aan het
einde van het jaar zal dit geëvalueerd worden.
Woordenschat: Er is een studiedag hierover geweest. Leerpunt was dat in de
klas herhaling van woorden beter opgepakt moeten worden.
Schoolklimaat: Tijdens de studiedag is hieraan aandacht besteed, het timeout
protocol mbt (grensoverschrijdend) gedrag van leerlingen is geëvalueerd. In de
MR is al gekeken naar het gedragsprotocol ouders.

9.

Luizenprotocol
Protocol is aanwezig en werkt goed.
Verdeling groepen over panden
Aan beide panden komen volgend schooljaar 3 nieuwe kleutergroepen. De
verdeling van de groepen blijft zoals het is.
Schoolpopulatie
Er komen kinderen uit de wijk vanuit scholenring. Hier is niets nieuws aan toe te
voegen. Oud besluit blijft staan (leerlingen alleen uit de wijk), indien hier
verandering in komt, dan zal dit eerst in de MR besproken moeten worden.
Veiligheid RS&E
2e brandoefening komt dit schooljaar nog. Evaluatie hiervan zal gebeuren in
oktober 2019 (actielijst)

10.
11.

12.

13.

Praatpaaltje – Amira / Suzanne

14.

15.

Er kan een stuk geschreven worden over de 5 bomen die geplaats worden op de
Anderlechtlaan.
Personeel informatief
Bovenbouw IB’er is nog afwezig.
Er heeft een Crash-Course plaatsgevonden. Dit is een initiatief vanuit de
gemeente om meer leerkrachten voor de klas te krijgen. Geïnteresseerden
hebben een week mee kunnen draaien op scholen en hebben proeflessen
gegeven. Bij ons op school komen twee stagiaires, 1 persoon in groep 6 voor 4
dagen en 1 persoon voor 4 dagen bij groep 3. Deze personen worden extern
gecoacht.
Voor de LB functie zijn mensen afgewezen. Met deze personen zijn goede
gesprekken gevoerd.
Rondvraag

-

16.

Avondvierdaagse valt op dezelfde dag als de studiedag op 26 juni
2019. Dit is niet handig. Kan de studiedag niet verplaatst worden
naar vrijdag 28 juni? Directie zal er naar kijken en communiceren
in het praatpaaltje als het gewijzigd kan worden.
Sluiting vergadering

