Notulen MR-vergadering
Basisschool Willemspark
Datum:
Plaats:
Tijd:
Aanwezigen:

14 november 2017
Willemsparkschool
18:30 – 20:00 uur
Oudergeleding: Rogier ten Hagen
Leerkrachtgeleding: Roshni Jhagru, Aria Veen, Marlous ter Haar
Directie: Ingrid Schumacher
Afwezig: Sjoerd Hauptmeijer, Idsert Boersma, Elly van Bentem

Onderwerpen
1. Opening
 Staking komt ter sprake, dit zal tijdens de mededelingen worden
besproken.
2. Vaststelling agendapunten
 Toegevoegd wordt het bespreken van het rapport van bevindingen
van de inspectie.
3. Vaststellen notulen vorige vergadering
 Notulen 22-8 worden goedgekeurd. Rogier ten Hagen mailt de notulen
naar Jolanda om deze op de site te zetten
4. Mededelingen
 Door Ingrid: staking komt ter sprake. Deze week komt er vanuit het
bestuur een bericht over de staking. Hierin wordt aangegeven of het
wel of niet betaald wordt en of het betaald wordt door de HSV. Dit is
zodat ouders geïnformeerd kunnen worden. Het is lastig dat er een
week van te voren nog een gesprek is tussen PO in Actie en het
ministerie. Het zal echter ruim voor 5 december datum
gecommuniceerd worden met de ouders
 Conny zit 25 jaar in het onderwijs
5. Bijgewerkte Besluitenlijst
 Beleid tv-kijken in de school, kan gepubliceerd worden met de notulen
van 22-8
 Pestprotocol is besproken in een teamvergadering (samen met
wensen voor de begroting voor volgend jaar) Het is de bedoeling om
ons te oriënteren op een SV-methode tijdens dit schooljaar, als de
begroting wordt goedgekeurd. In het nieuwe schooljaar zou dan
gestart worden met de methode. Op basis van de gekozen methode
zullen Aria en Roshni het protocol aanpassen.
 Visie op digitalisering: Chromebooks zijn prettig in gebruik, voor het
volgend schooljaar zijn er 15 begroot.
 Aanpak overblijven: is besproken
 Tevredenheidsonderzoek: Gemiddeld is de beoordeling omhoog
gegaan, onderbouw wordt iets hoger gewaardeerd dan de
bovenbouw. 25% van de ouders hebben maar het
tevredenheidsonderzoek ingevuld. Misschien zou het digitaal
verspreiden van de tevredenheidsonderzoek de respons verhogen.
De bevindingen van het tevredenheidsonderzoek zullen besproken
worden en dan gepubliceerd worden op de website. De samenvatting
wordt in de info gecommuniceerd. De MR is verbaasd en teleurgesteld
over de respons van het tevredenheidsonderzoek. Op 14-11 wordt
besloten om het oudertevredenheidsonderzoek digitaal te verspreiden
 Na de voorjaarsvakantie wordt waarschijnlijk de groep 2 geopend.
 Rogier blijft kijken naar cursussen voor de MR

6. Punten uit vorige MR m.n. betaling ouderbijdrage, TV kijken in per groep\\
 Stand van zaken is, ivm ziekte Elly, niet duidelijk.
 TV kijken per groep is afgerond.
7. Muziek op WPS
 Cvetanka en Aleksandra (ouders 1/2A) zouden graag muziek
aanbieden na schooltijd op school. Zij zouden dan wel wat geld voor
vragen bij de kinderen/ouders en zullen dan op schoolevenementen
met een koor optreden. Dit zou onder hun verantwoording zijn. Hier
wordt toestemming voor verleend door de MR, wordt op de
besluitenlijst gezet.
8. AVI
 Moet de AVI coördinator een ouder zijn? Roshni en Marlous nemen
deze taak op zich (vanaf januari), het zou prettig zijn als een ouder
wel als aanspreekpunt kan fungeren tijdens het avi-lezen. Het geregel
(indelen van de groepjes, verdelen van de ouders) zou dan door de
leerkracht gedaan worden.
 Het AVI-lezen gaat nu wat chaotisch, groepjes zitten te dicht op elkaar
en niet overal wordt goed orde gehouden. Helaas blijft het behelpen
met de ruimte en is hier niet meer ruimte voor te creëren
9. Eventuele wijzigingen schoolgids
 Er ontbreekt dat er een groep 2 in februari wordt geformeerd in plaats
van een instroomgroep
 Kinderen krijgen in groep 4 een vulpen van school
 Groep 7 krijgt een dode hoek les, kan dit eerder al gegeven worden?
I.v.m aanbod ANWB kan deze niet eerder gegeven worden.
 De vaardigheidsscore komt ter sprake. Dit wordt soms besproken in
gesprekken. Vanaf groep 6 worden de tabellen die hierbij horen
geprint met het rapport. De volgende keer zal besproken worden of
hier verdere communicatie over nodig is.
 Zou er in de schoolgids gezegd moeten worden dat een kind
uitgesloten kan worden van het schoolreisje als de ouderbijdrage niet
wordt betaald. Dit zal in de schoolgids worden geplaatst.
10. Uitslag oudertevredenheidsonderzoek (zie punt 5)
11. Digitale schoolrapporten
 Rapporten krijgen een andere lay-out.
12. Terugkoppeling teamvergadering rondom pestprotocol (zie punt 5)
13. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement MR en voorstel wijziging
Reglement MR voor de onder de HSV ressorterende school
 Het bestuur heeft dit al vergeleken en aangepast. Dit is al in de GMR
besproken en aangenomen. De wens van de GMR is om eenzelfde
MR regelement te hebben op alle HSV-scholen. De volgende keer zal
dit gelezen zijn door alle MR-leden en zal dit besproken worden.
14. Rondvraag
 Rogier: punten uit het inspectierapport, de leerlingen kunnen best veel
aan en doelen zouden hoger gesteld kunnen worden. Het bestuur
geeft aan dat dit in het tweede deel van het schooljaar wordt gedaan.
Ook het sociale media beleid komt ter sprake. In groep 8 wordt social
media veel besproken en zit de leerkracht ook in de groepsapp.
Leerkrachten maken hier een eigen keuze in. In een volgende
vergadering zal dit meegenomen worden, namelijk bij het bespreken
van het (nieuwe) veiligheidsbeleid
Volgende vergaderingen zijn op: 16-1, 20-2, 3-4, 22-5, 3-7
15. Vergadering wordt gesloten

