Notulen MR-vergadering 12 maart 2018
Aanwezig: Nanko, Dieneke, Brigit, Angelos, Rebecca, Marielle.
Afwezig: Esma
2: Toelichting resultaten cito januari:
De analyse is nog is nog niet afgerond, we krijgen wel een doorkijk op hoofdlijnen. De komende
periode zijn de groepsbesprekingen, waar de resultaten worden besproken en actiepunten worden
benoemd.
Marleen is de nieuwe taal coördinator; zij vervangt Irma.
3: Terugkoppeling arrangementen:
Bij de aanvraag van arrangementen is het nieuw dat je nu je nieuwe aanvragen niet voor een
bepaalde datum hoeft in te dienen. Dit kan nu het hele jaar door. Na ongeveer 6 weken hoor je of
het is toegewezen.
Er zijn nu 2 nieuwe arrangementen goedgekeurd.
In totaal zijn er nu 15 arrangementen. 12 vanwege gedrag, 2 vanwege taal en 1 vanwege
hoogbegaafdheid.
4: Notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website gezet worden (Nanko)
5: Post:
6: Mededelingen:
Angelos brengt het punt in, dat hij bij een aantal ouders vragen zijn hoe de uitstroom naar het
voortgezet onderwijs is georganiseerd. Hoe koen adviezen tot stand. Er zijn ook vragen over hoe alle
kinderen in de klas bediend kunnen worden op een passend niveau. Bij deze ouders uit de
kleuterbouw is dit niet helder.
Deze vragen nemen we heel serieus. Morgen zal in het MT verder besproken worden hoe we dit
verder gaan oppakken.
7: GMR:
De brief die we met de MR aan de GMR over de procedure van het opnieuw aanvragen van
bestaande arrangementen, is besproken.
8: Jaarrekening: 9: Formatieplan: ER zijn 205 leerlingen, volgend jaar worden het 9 groepen. De leerkrachten met een
tijdelijk contract kunnen helaas niet blijven. Met de ongeveer 30.000 euro die we extra te besteden
krijgen, om de werkdruk te verminderen, zal in overleg met het team een plan gemaakt worden over
de besteding hiervan.
10: ARBO, ziekteverzuim:11: Het project, waar we als school enorm goed mee bezig zijn, loopt goed. In alle groepen wordt
ontzettend enthousiast gewerkt rondom hun project. In de komende studiedag gaan we kijken hoe
we dit goed naar buiten kunnen brengen, zodat iedereen op de hoogte is.
Brigit attendeert ons erop dat de moeder van Quensley uit groep 8 bij U-in –de –wijk werkt en
mogelijk een rol kan spelen.
Het groot ophangen van de nieuwsbrief is misschien ook een goed idee om meer ouders op de
hoogte te stellen.

