MR-vergadering
Datum:
16 april 2018
Tijd:
19.30 uur
Aanwezig:
Iddo van Bakel, Chris Brenner, Mischa van ’t Hoenderdaal, Irene Martinec (later),
Monique Kuijper en Luc de Boer
Afwezig:
Fatiha Ramdan (mk)
Notulen:
Punt datum
& nummer
19.30 uur

201804-1

Onderwerp

Inhoud / voorstel

Opening

Iddo opent de vergadering en heet allen welkom.

Mededelingen

-

Notulen 19-032018

Ter goedkeuring. Notulen zijn goedgekeurd. Irene
maakt de brief voor RI en E onderzoek deze week.

Agenda

Doornemen/aanvullingen:
Punten voor de rondvraag?
 Tijdschrift ‘Info MR’
 Brief over HVO en GVO (vormingsonderwijs op
de basisschool). Het is lastig in te plannen in de
volle roosters. Luc adviseert het niet te doen.
MR gaat hierin mee.

Ingekomen
stukken

Uitgaande stukken in maart: brief aan Hans Vleerbos
over formatieplan / inzet fusiegelden.
Vanaf dit punt gaat de vergadering besloten verder.
201804-2
Schooltijden
Continurooster / Traditioneel rooster. Vervolg van vorige
vergadering. Het rooster lijkt geen issue te zijn voor
ouders om van school te veranderen. Er wordt nu
bijgehouden waarom ouders niet voor de Albatros
kiezen (is dit het rooster of een andere reden).
Afgelopen maand is dit niet voorgekomen.
Er moet een stukje namens de MR in de nieuwsbrief (in
juni / juli) komen dat dit onderwerp wel in de MR
besproken is en onderzocht in het team. Er zal blijvend
naar gekeken worden. Mischa zal stukje schrijven.
201804-3
CITO-scores
Uitslagen bespreken van de CITO-toetsen medio 2017 –
groepen 1 t/m 8
2018. Doorgeschoven punt van de vorige vergadering.
De IB-ers bespreken de uitslagen met de
groepsleerkrachten tijdens de leerlingbespreking. Ook
worden de uitslagen uitgebreid besproken tijdens MT /
IB-overleg. De uitslagen zijn ook met het team
besproken en daarna is er naar actiepunten gekeken
binnen de parallelgroepen.
Begrijpend lezen in de groepen 4 t/m 7 is
aandachtspunt. Hier wordt nu extra tijd aan besteed.
Elke ochtend wordt er gestart met technisch en
begrijpend lezen. Tijdens de lesbezoeken door Luc en
de IB-ers wordt hier ook naar gekeken.
Mischa geeft aan dat de Leeslink methodetoetsen goed
gaan, maar de cito niet. Als school moeten we goed
kijken naar de methode Leeslink.
Rekenen is in de groepen 4 en 5 onvoldoende. Ook hier
worden observaties voor gepland. Er wordt dan vooral
gekeken naar het Directe Instructie Model. Lessen
moeten prikkelend zijn, differentiatie naar verschillende
niveaus en er wordt gekeken naar de aandacht van de
leerlingen. In de bovenbouw gaat rekenen wel goed.

Actie

Komt dit door Snappet?
Woordenschat is in vrijwel alle groepen onvoldoende.
Tijdens DIDO en begrijpend lezen worden de woorden
steeds benoemd / herhaald. Elke groep heeft een
woordmuur. Woordenschat is lastig om te verbeteren.
Leerlingen moeten woorden goed onthouden (door veel
herhaling), het is geen vaardigheid.
De CITO van groep 8 begint morgen!
201804-4

Fusie

201804-5

Snappet

201804-6

Nascholingsplan
2018 - 2019

201804-7

Passend
Onderwijs

Evaluatie verloop van de fusie. Doorgeschoven punt van de
vorige vergadering. Hoe gaat het met de leerlingen van
de Torteltuin? Ze doen goed mee in de groepen, zijn
goed opgenomen. Er zijn nu nog 4 leerkrachten van de
Torteltuin. Het was in het begin even wennen, maar de
meesten hebben hun plekje wel gevonden.
Inzet fusiegelden n.a.v. brieven aan Hans Vleerbos en
vervolg van vorige vergadering. Hans heeft mondeling aan
Luc toestemming gegeven om komend schooljaar weer
met 15 groepen te beginnen. Maar het is nog niet
duidelijk of het van de fusiegelden wordt betaald. We
zullen nog officieel bericht krijgen over hoe de
bekostiging eruit zal zien. Op de mail van Irene is totaal
geen reactie op geweest. Dit hadden we wel op prijs
gesteld!
Er is nu een vacature opengesteld. Deze is vrijdag op
de ASG-wijzer gekomen. Er zijn nu al 2 reacties binnen.
Mischa gaat op zoek naar een andere school en zal de
Albatros dus verlaten! Dit vinden wij erg jammer!
Brief Irene voor RI en E onderzoek. Hebben we morgen op
de mail.
Evaluatie inzet Snappet. Doorgeschoven punt van de vorige
vergadering. Snappet is nog in ontwikkeling, zowel bij
rekenen als taal. Programma’s kloppen niet /
onderdelen sluiten niet goed op elkaar aan. Er valt nog
veel winst uit te halen.
Leerlingen vinden het fijn / leuk om mee te werken. De
meeste leerkrachten zijn er ook tevreden over. Er zijn
hulplijnen om vragen te stellen.
Snappet moet wel kritisch bekeken worden. Daarom
volgend jaar weer op de jaarplanning van de MR. Het is
nog niet bekend welke groepen volgend jaar met
Snappet gaan werken.
Kort bespreken
 Covey, hoe maken we het zichtbaar in school. 11
september zal studiedag zijn, waarop we
verschillende scholen bezoeken die met het
gedachtegoed van Covey werken. Daarna
gezamenlijk bespreken hoe verder.
 Gitaarlessen voor leerkrachten mogelijk.
 Er worden Masters aangeboden (voor
leerkrachten individueel)
Kort bespreken
Er is een nieuw format voor het School Ondersteunings
Profiel. Dit moet voor het einde van het schooljaar klaar
zijn. Een paar jaar geleden is de 1ste gemaakt. Nu tijd
voor een vernieuwde (voor alle scholen).
Daarna worden de ‘SOP’s’ samengevoegd naar een
‘WOP’. Deze is voor de wijk.
3% van de leerlingen wordt doorverwezen naar het
speciaal onderwijs. Dit wil men nog verder

201804-8

Punten vanuit de
directie

201804-9

Punten vanuit de
oudergeleding

201804-10

Punten vanuit de
teamgeleding

201804-11
201804-12

Punten vanuit /
voor de GMR
Rondvraag

21.35 uur

Sluiting

terugbrengen en de leerlingen dus zoveel mogelijk op
de reguliere scholen houden. Dit is niet wenselijk voor
de leerlingen en de leerkrachten.
Het ‘SOP’ zal t.z.t. in de MR besproken worden.
Er zijn nu een aantal studiemomenten geweest. Hier is
o.a. gesproken over Covey, DIDO, KIK, cito, WO in de
onderbouw, HM en differentiatie in de les. Dit wordt
vervolgd.
Vanmiddag is het team in gesprek geweest over het
werkdrukakkoord. Hier is een prioriteitenlijstje uit naar
voren gekomen: o.a. onderwijsassistente, conciërge,
instroomgroep, kijken naar jaarplanning.
- Contract AOB. Kost €300,= per jaar. Iddo zal dit
beëindigen. Mochten we het weer nodig hebben,
opnieuw afsluiten.
- Cursus MR start. Was duidelijk / waardevol.
Mooie en handige map met inhoud gekregen.
Rechten en plichten duidelijk op een rij.
- Planning etentje: donderdag 12 juli, 18.30 uur
etentje.
- Binnenkomst groep 4a: ouders niet meer mee de
klas in om de rust te bewaren. Is voorlopig om
te kijken of het helpt.
Communicatie naar team over stand van zaken
continurooster en onderzoek RI en E. Dit
morgenochtend tijdens de briefing.
Er komen veel mails binnen. Goed kijken wat wel en
niet voor ons van toepassing is.
Volgende vergadering:
Maandag 28 mei 2018, om 19.30 uur

