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Opening en algemene mededelingen
Petra is afwezig
Vorige notulen d.d. 04-06-2013
Vraag van Tijs: het nieuwe overblijfrooster gaat in na de herfstvakantie. Bijdrage is echter al
gevraagd. Hoe zit dit?
Antwoord: Er wordt nu gedeeltelijk gestart. Ouderbijdrage is verhoogd met 2 euro.
Notulen worden vastgesteld. Ger heeft de notulen op de website gezet.
Documenten betreffende MR worden geplaatst Google Drive. Voorstel: aan het begin van de
eerst volgende vergadering geeft Ger een korte uitleg.
Ingekomen stukken
- Inspiratieschriftje Prodas. Meer inspiratie is op de website van Prodas te vinden.
- Uitnodiging 7e WMS congres: medezeggenschap en passend onderwijs. Hier gaan we
niet naar toe.
- InfoMR: magazine ontvangen we 4x per jaar: Evelien past de te-naam-stelling aan
- Open dag in januari (zondag 19 januari)
Goedkeuren Schoolgids
Is goedgekeurd en ondertekend.
Goedkeuren schoolplan
Is goedgekeurd en ondertekend
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Goedkeuren schoolondersteuningsprofiel
In het kader van passend onderwijs dienen alle scholen van het samenwerkingsverband een
schoolondersteuningsprofiel te hebben. Leerrijk doet mee aan een vervroegde pilot. De scan
is gemaakt en opgestuurd naar Q3. De vragenlijst is ingevuld door Anke samen met de IB-ers.
Het is een momentopname. De score valt laag uit. Dit omdat er uitgegaan is van wat er op
dat moment al 100% klaar was. Daarnaast is er ook uitgegaan van wat er al ligt m.b.t. beleid.
Op bestuursniveau wordt er bepaald hoe verder. Minimum niveau van zorg is door alle
scholen behaald.
Document wordt goedgekeurd en ondertekend.
Inspiratieschriftje Prodas
Wordt doorgelezen door de MR.
Vormgeving Hoorns Model
We zitten nu in de overgang van de schooltijden. Er wordt naar toe gewerkt dat de
schooltijden voor alle groepen gelijk zijn. Dit wordt 940 uur voor alle leerlingen.
Er ligt een dilemma bij de schooltijden van de kleuters en studiedagen voor de leerkrachten.
De kleuters halen nu precies de 940 uur. Er is weinig ruimte om de kleuters vrij te geven en
de leerkrachten scholing te laten volgen. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn: op vrijdag
de onderbouw een kwartier of half uur langer naar school. Dit blijft de komende tijd
onderwerp van gesprek.
Sociale veiligheidslijst
Aan het invullen van de vragenlijsten zaten wat technische haken en ogen. De nieuwe cijfers
zijn nu binnen. Over 2 jaar komt er een nieuwe meting. De uitkomsten van de leerlingen en
leraren waren zeer positief. De uitkomsten van de ouders waren minder positief. Hier is de
school zeer van geschrokken. Mogelijke oorzaken: afwachtende houding van ouders, ouders
van bovenbouwleerlingen zijn minder aanwezig op school en zien mogelijk minder van wat
er gebeurt op school. Het is gissen naar een mogelijke oorzaak….
Op 28 november start de tevredenheidspeiling online. Er wordt gewacht op de uitkomsten
hiervan. Wanneer de uitkomsten hiervan bekend zijn worden deze besproken tijdens een
MR-vergadering.
Jaarplan 2013-2014
Alle aspecten uit het schoolplan zijn in tijd weggezet en aangegeven wordt door wie ze
gedaan worden (actielijsten). Deze zijn weggezet in domeinen. Inmiddels zijn er ook al
maandplannen.
In januari staan we opnieuw stil bij de doelen uit het schoolplan. Wat is afgerond en kan er
afgevinkt worden? De laatste MR-vergadering in 2014 doen we dit nogmaals.
Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt.

Notuliste
Evelien Boerekamp
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Afspraken- en actielijst:
Datum

Wat

Wie

Januari ‘14
November
‘13
November
’13

Stilstaan bij doelen schoolplan
Strategisch beleid

MR
MR

Datum
gereed

Externe audit

Ideeënlijst, aandachtspunten
Van
Anke
Tijs
Tijs

Wat
Men is bezig met een Leerrijk App
Communicatie nieuwe ouders/instromers
Schoolgids en identiteit
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Beoordeling
ok

Status
open
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