MR-vergadering
Datum:
13 februari 2017
Tijd:
19.30 uur
Aanwezig:
Antoine Glerum, Iddo van Bakel, Irene Martinec, Monique Kuijper, Wim van Slijpe
Afwezig:
Notulen:
Punt datum
& nummer
19.30 uur

Onderwerp

Inhoud / voorstel

Opening

Antoine opent de vergadering en heet een ieder
welkom.

Mededelingen

Er zijn nog geen aanmeldingen van ouders geweest om
in de MR te komen. Misschien dat het punt
‘schooltijden’ iets is wat mensen wel trekt.
Antoine overweegt om eind van dit schooljaar te
stoppen met de MR. Dit vanwege tijd en keuzes.

Notulen 09/01/17 Ter goedkeuring. N.a.v. de notulen: Inspectie is geweest
en we hebben een goede beoordeling gekregen!
Agenda

Doornemen/aanvullingen:
Punten voor de rondvraag?
201702-1
Ingekomen
 Antoine heeft een map met regelgeving
stukken
ontvangen. Deze zal in de teamruimte worden
geplaatst.
 Brief van VOO over wijzigingen in de WMS per 1
januari 2017.
 Folder van VOO over scholing voor de MR
Vanaf dit punt gaat de vergadering besloten verder.
Verschillende mogelijkheden bespreken voor een
201702-2
Schooltijden
eventueel ander rooster. De Buitenburcht gaat over
naar een continurooster. In de regiegroep is besproken
dat komend jaar onder ouders wordt gepeild hoe zij
over een continurooster denken. Bij deze enquetes
duidelijk aangeven dat het om advies gaat en het niet
bindend is!
Daarbij zijn er klachten over de overblijf. Wim heeft met
Flexikids gesproken over wat zij kunnen betekenen
voor de tussenschoolse opvang.
Het is voor nu de bedoeling dat we in de MR
verschillende mogelijkheden gaan bespreken / bekijken.
Het is niet meteen zeker dat we het ook gaan doen.
Daarbij is het belangrijk dat we kijken hoe het voor
ouders / leerkrachten en leerlingen is. Wat zijn de
effecten en hoe is het goed te regelen. Wat zijn de
onderwijsinhoudelijke aspecten.
Het bestuur heeft aangegeven een breed aanbod te
willen in Almere, dus ook traditionele tijden.
Voor ouders is het vooral een praktisch voordeel om
een continurooster te willen (scheelt bijv. heen en weer
rijden).
Voorstel van Flexikids voor de overblijf: leiding door
coördinator van Flexikids. Daarnaast wel hulp van
ouders nodig (zij moeten wel een cursus volgen). Dit
om de kosten laag te houden. Deze ouders krijgen een
vrijwilligersbijdrage van €9,- per dag.
Ouders gaan een contract aan bij Flexikids. Het moet
wel mogelijk blijven dat een kind eenmalig naar de
overblijf gaat, zonder contract.
Er wordt dan gebruik gemaakt van lokalen om rust te

Actie

201702-3

Cito-scores
groepen 1 t/m 8

201702-4

RI en E verslag

201702-5

Regiegroep

201702-6

Verbouwing
school

201702-7

Punten vanuit de
directie

creëren.
Er moeten ouders geregeld worden die zich hiervoor
willen inzetten.
Bespreken. Groepen 1 t/m 4 heeft goede resultaten. Er is
zorg om de groepen 5 en 6. (Groepen 6 zijn wel vooruit
gegaan maar niet voldoende). Vooral op het gebied van
rekenen en begrijpend lezen is er zorg. De groepen 7 en
8 zijn stabiel en de verwachting is dat zij voldoende
zullen scoren op de eindtoets van CITO.
Bij de groepen 5 zijn er nog geen resultaten zichtbaar
m.b.t. snappet, groep 7 is vooruit gegaan.
Men is nu vooral bezig met analyseren van alle data:
CITO-data, methodegebonden toetsen-data en
procesdata. Dit wordt gedaan door de IB-ers / het team /
de IB-ers met MT en de IB-ers met leerkrachten van alle
groepen afzonderlijk.
Volgende vergadering weer op de agenda. Dan
bespreken hoe verder en welke plannen er zijn opgezet.
Bespreken, punt van vorige vergadering.
Niet toegekomen om in MT te bespreken.
Terugkoppeling Regiegroep over de afgelopen periode
De eerste gezamenlijke nieuwsbrief is geweest. Hierin is
aangegeven dat we samen sterker staan en er worden
al verscheidene activiteiten samen gedaan. Daarnaast
het verzoek aan ouders om voor 1 maart aan te geven
of ze naar de Albatros komen.
Marc Vrakking gaat alweer stoppen op de Torteltuin,
dus weer geen directeur op de Torteltuin. Yvonne Kunst
is gevraagd om de komende periode de taken waar te
nemen.
Wim heeft het gevoel dat er geen frictie meer is binnen
de regiegroep tussen de scholen. Na de vakantie gaat
Wim met het team van de Torteltuin om de tafel om te
praten over de naamgeving.
Verbouwing aan de voorkant van de school. Mogelijkheden
bespreken; er worden 2 plannen gemaakt met
berekeningen i.v.m. bezuinigingen.
Van het bezoek van de Inspectie is nog geen verslag
ontvangen. Wim is druk bezig om dit wel te krijgen.
Zodra het binnen is, bespreken in de MR. We hebben
taart tegoed van Wim, vanwege de mooie beoordeling!
Afgelopen vrijdag was het jeugdjournaal op de
Albatros. Idee om linkje op de site te zetten?
De uitslag van het medewerkeronderzoek is nog niet in
het team besproken. Wijkt niet veel af van het vorige
onderzoek. Wim zal het ons mailen. Volgende keer
bespreken.

201702-8

Punten vanuit de
oudergeleding

201702-9

Punten vanuit de
teamgeleding
Punten vanuit de
CMR/GMR

201702-10

Wim zal ook de evaluatie van de enquête rond Passend
Onderwijs doorsturen. Dit wordt ook de volgende
vergadering besproken.
 Mensen persoonlijk gaan vragen voor de MR. En
uitnodiging in de nieuwsbrief om een keer een
MR-vergadering bij te wonen.
 Het was vanmorgen erg glad bij de school. Waar
is de zoutbak? Wim gaat hier achteraan.
CMR afgelast.
GMR: presentatie van medewerkeronderzoek op ASG-

201702-11

Rondvraag

21.50 uur

Sluiting

niveau gezien, was een kleine positieve stijging, maar
landelijk gezien nog onder het niveau.
Wim geeft aan dat Ingrid Verheggen vervangen zal
worden door Barbara Dijkgraaf.
Volgende vergadering:
Maandag 27 maart 2017, om 19.30 uur

