Notulen MR vergadering 04-06-2018,
aanvang 19.30 uur; locatie: Eifel 8,  288 87 90
Aanwezig: Esther, Peter, Selene, Annemiek, Luuk,
Afwezig: Marcel, Jitske, Lenny

MR zonder schoolleiding

Notulen 26 maart
Staan inmiddels op de site.
urenrooster, concept-formatie, concept-kalender, concept schoolgids 2018-2019
Urenrooster was inmiddels al gedeeld met de MR. De MR
was reeds akkoord.
Concept groepsindeling gedeeld met de MR. Concept
voorstel groepsindeling: Leonardo blijft combinatiegroepen. Vanuit Leonardo ouders is aangekaart dat de
nieuwe groepsindeling niet ideaal is, zorg dat klassen
worden opgesplitst, leerkrachten hebben het al zwaar,
wordt misschien nog pittiger door de combinatie groepen. De manier waarop het gedeeld is wordt ook niet gewaardeerd; voldongen feit. Schoolleider geeft aan dat de
gemaakte keuze niet uit luxe is. Ook is hierover al gesproken met de betrokken leerkrachten die hier ook zelf voor
hebben gekozen. Dinsdag 5 juni is er een klankbord
avond voor de ouders van Leonardo. Hier zal dit nogmaals worden besproken.
Er komt een combinatieklas 3 / 4. Er komen 5 kleuterklassen. Groep 6 blijft uit drie klassen bestaan. Twee
groepen acht zijn nog vrij groot (ong. 30). Vakdocent
gym. Vanuit KSU zijn er in totaal minder financiën voor
de Spits beschikbaar. Dit levert dus hier en daar wat puzzelen op.
Rt wordt over het algemeen opgelost in de klassen. Dit
blijft gehandhaafd. Er zijn geen middelen voor een extra
RT leerkracht. RT voor lezen/dyslectie blijft behouden.
Mogelijk komt er een halve FTE voor onderwijsondersteuning in de onderbouw om werkdruk wat te kunnen
verlichten.
Concept-kalender was ook al gedeeld met de MR.
Concept-schoolgids is klaar, maar nog niet gedeeld met
de MR.
Status Leonardo
Idee wordt geopperd om eens te vragen van leerlingen
die onderwijs gevolgd hebben te vragen wat ze gemist
hebben.

Status

Stukken/opmerkingen

Een aantal keren is aangegeven dat leren leren belangrijk
is. Dit om betere aansluiting op voortgezet onderwijs te
krijgen. Scherp zijn op leren leren, niet alles mag en kan.
Heldere afspraken. Ook niet leuke dingen moeten.
Schoolleider geeft aan dat hier wel afspraken over gemaakt zijn met de leerkrachten.
Jaarverslag 2017-2018
Esther maakt een eerste versie. Voor eind juli wordt deze
op de site geplaatst.
GMR: Samenwerking met Laura de Vries
-Delen van MR agenda/verslag door MR
-Delen van Spits gerelateerde punten uit het GMR verslag en zo mogelijk uit de GMR agenda door mij
-Bij relevante zaken en bijvoorbeeld jaarlijks woont Laura
een MR vergadering bij
- Voorstel om Laura bij de tweede vergadering uit te nodigen.
Bezetting MR 2018-2019
- Drie nieuwe leden vanuit de ouders.
- Evelien heeft aangegeven volgend jaar weer beschikbaar
te zijn.
- Lenny en Annemiek blijven ook nog een jaar beschikbaar
- Indeling leerkrachten voor volgend jaar nog niet bekend.
Misschien iemand vanuit de bovenbouw. Dit wordt in de
loop van het lopende schooljaar bekend.
- Er is afgesproken dat Luuk volgend jaar de rol van voorzitter op zich neemt.
Voor volgend jaar wordt een eerste vergadering gepland en
een welkomst/afscheid etentje gepland.
Er wordt een mail aan de ouder gestuurd dat ook het laatste nieuwe MR-lid gevonden is.

Status ouder-tevredenheidsonderzoek
MR ouders hebben de enquête niet ontvangen. Schoolleider geeft aan dat het verstuurd is. Beeld van school
was al dat er weinig respons was. Verklaring dus dat het
waarschijnlijk niet volledig is verspreid. Kan liggen aan de
schoolplanner.
Jaarplan MR 2018-2019
Standaard jaarplan plus:
- clusterdirecteur
- antipest methode n.a.v. berichtgeving
- blokschrift
Jaarplan Spits

Er zijn nauwelijks wijzigingen in het jaarplan tov vorig
jaar. De MR besluit er geen verdere aandacht aan te besteden.
Evaluatie afgelopen MR-jaar
Onderling het jaar even besproken.
Evaluatie RT
RT wordt met name gegeven in de klassen. Op lezen is er
nog wel RT. Daarnaast is er een nieuwe leesmethode
‘BOUW’ die RT voor lezen grotendeels vervangt.
RT is over het algemeen te duur. MR bekijkt samen met
de schoolleiding jaarlijks de resultaten van de school op
verschillende vlakken. Hiermee houden we in ieder geval
vinger aan de pols wat betreft de gemiddelde ontwikkeling van de kinderen op de Spits. Hieruit kunnen bepaalde signalen worden gehaald.

Data MR-vergaderingen 2017-2018
VERGADERDATA
Geen nieuwe meer gepland voor dit schooljaar.
Actielijst MR ‘De Spits’
Actie

1. Definitief versie statuten ondertekenen en op de
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Datum gereed

Luuk
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2018-2019
Begin
schooljaar
2018-2019

site.

2. Uitnodigen clusterdirecteur

Luuk

continu

