MR-vergadering

Agenda

21 november 2019
Datum:
Locatie:
Tijdstip:
Notulant:
Genodigden:

donderdag 21 november 2019
Basisschool Petrus en Paulus
19:30 – 21:30 uur
Frederike van den Tillaart
Sjors Doreleijers, Frederike van den Tillaart, Wendy Botti, Martje
van der Heijden, Cindy van Impelen

1. Opening
2. Notulen 19 september 2019
De notulen zijn goedgekeurd
3. Mededelingen
a. School
Onderwijsontwikkeling:
Sinds een aantal weken wordt er niet meer schriftelijk, maar digitaal gerekend met
het programma Gynzykids. De groepen 3 t/m 8 zijn de digitale software aan het
uitproberen. Over een tijd wordt gekeken wat de ervaringen zijn, zodat er eventueel
zaken aangepast kunnen worden en we onze visie verder kunnen uitbouwen.
De voordelen van de digitale software zijn:
-De opdrachten zijn adaptief
-Er zijn meer redactiesommen
-De doelen zijn kleiner
-Er worden verschillende manieren van verwerken gebruikt
-De verwerking past beter bij de doelen
-De kinderen krijgen direct feedback
-Er is veel herhaling
-De kinderen kunnen zelfstandig oefenen met doelen die zij lastig vinden
(de werelden)
De kinderen moeten nog wel een uitrekenschrift gebruiken, zodat zij gestimuleerd
worden de strategieën die geleerd worden goed toe te passen.
Op de school willen we gaan werken met het rekenmuurtje ook wel Bareka genoemd.
Dit is een signaleringsinstrument wat ingezet kan worden vanaf eind groep 3. Er kan
dan goed in beeld gebracht worden waar de hiaten bij een kind zitten op gebied van
rekenen. De kinderen kunnen vanuit de werelden hun hiaten wegwerken. Het team
gaat met elkaar bekijken hoe en wanneer de signalerlingstoetsen ingezet gaan
worden en hoe de toetsen vervolgens geanalyseerd gaan worden.
Begroting:
Er heeft een begrotingsgesprek plaatsgevonden. Hierin is naar voren gekomen dat we
0,1 fte moeten bezuinigen. Er komt nog een formelere begroting. Wat in ieder geval
duidelijk is is dat we volgend schooljaar vier groepen mogen behouden.
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Personeel:
Claudia, de intern begeleidster, gaat 1 december starten op het Heibosch. Laura, de
intern begeleidster van het Heibosch, komt op de Petrus en Paulus werken. We
krijgen ook een nieuwe congiërige. We heben vertrouwen in een fijne samenwerking.
b. MR
PEP-info:
De ouders van de MR gaan navragen bij de andere ouders of zij meerwaarde zien in
het uitbrengen van een nieuwsbrief (PEP-info). De volgende MR-vergadering nemen
we een standpunt in. Als de PEP-info wordt afgeschaft is het belangrijk om een
onderwerp te gebruiken bij het versturen van berichten. Dit is handig, zodat ouders
snel weten om wat voor bericht het gaat en deze sneller kunnen terugzoeken. We
denken dat het ook handiger is voor ouders om langere stukken tekst in een
document te plaatsen, zodat het fijn leesbaar blijft.
Contact met MR:
Er gaat een bericht geplaatst worden op Parro waarin staat dat ouders vragen kunnen
mailen naar mrpp@skipov.nl. We doen dit omdat wij ons afvragen of dit bij alle
ouders bekend is. In het bericht moet ook komen te staan dat Martje en Wendy
persoonlijk aangesproken mogen worden als er iets dringends is.
Verkiezingen nieuw MR-lid
Martje past het stuk aan over het werven van een nieuw MR-lid, zodat het later op
Parro geplaatst kan worden. Er moet ook komen te staan dat Wendy herkiesbaar is.
4. Schoolplan
Tijdens de vergadering wordt het schoolplan 2019-2023 kort besproken. Deze wordt
nog aangevuld. Als het schoolplan compleet is, dan bespreken we dit weer tijdens
een MR-vergadering. Door de jaren heen worden er aanpassingen gemaakt als dit
gewenst is. Als dit het geval is, bespreken we de veranderingen met elkaar.
5. Groep 7/8
informerend
20:10 u
Er zijn gezamelijke zorgen over de onrust in groep 7-8. Er is in beeld gebracht wat de
groep nodig heeft en daaruit is een plan van aanpak ontstaan. Er zijn al een aantal
interventies uitgevoerd.
6. Nieuwbouw/huidig gebouw
informerend
20:35 u
De intentieverklaring is getekend door alle partijen. De vergunningen worden
momenteel aangevraagd en tekeningen worden verder aangepast. De directrice van
school, de directeur bedrijfsbureau van Skipov en Shaak zijn op verschillende scholen
wezen kijken om een goed beeld te krijgen wat we wel en niet willen in de nieuwe
school. Na dit bezoek kunnen de tekeningen aangepast worden. Op een later stadium
gaan MR en team nadenken over de inrichting.
Omdat we nog een aantal jaar op de huidige locatie blijven, is besloten om in en om
de school wat aanpassingen aan te brengen. Zo wordt het oude gedeelte van de
school gesloopt en willen we iets leuks aanbrengen op de ramen.
7. Continurooster
informerend
20:50 u
De directrice van school gaat samen met de directeur bedrijfsbureau van Skipov naar
de urenberekening kijken om te bepalen wat de mogelijkheden zijn.
8. Rondvraag & sluiting

21:00 u
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Vanaf punt 8 is het een besloten vergadering
Actielijst

Actie
Notulen aanpassen i.d.n. en op de
website plaatsen
Mail GMR bekijken
Postvak MR in de gaten houden
Mailbox MR in de gaten houden
Stukje Parro MR verkiezingen
Stukje Parro Enquete PEP-info
Stukje Parro over contact met ouders van
MR

Wie
Sjors / Frederike

Datum gereed

Sjors en Frederike
Martje en Wendy
Martje en Wendy
Martje
Martje en Wendy
Martje en Wendy
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