MR vergadering 11-10-2017
1. Opening
Ellen opent de vergadering en bedankt iedereen voor het meewerken aan het
aanpassen van de tijd. Ellen heet Leonie van harte welkom.
2. Verslag vorige vergadering van 04-04-2017 en vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullingen of aanpassingen op de notulen van de vorige vergadering.
De agenda voor de vergadering is vastgesteld, geen punten toegevoegd.
3. Notulist
Leonie wil dit jaar alle vergaderingen wel notuleren.
4. Post/ingekomen stukken
Er zijn 2 INFO MR bladen binnengekomen. Deze zullen opgenomen worden in de
postmap. Ook is er een blad van vereniging openbaar onderwijs binnen gekomen.
5. Mededelingen
Geen mededelingen.
6. OMR: datum en onderwerp/inhoud
Wij als school organiseren een bijeenkomst voor de OMR. Er is nog geen passende
datum gevonden. Er zijn nog geen notulen en stukken binnen gekomen van de OMR.
We hebben nog niet concreet welk onderwerp we kunnen aanpakken.
Jolanda vraagt binnen het management team waar de notulen/uitwerkingen blijven.
Ellen mailt de voorzitters van de andere MR om te vragen naar de stukken en aan te
geven dat we in januari een datum willen prikken.
We hebben samen besloten dit te doen op 31 januari van 20.00 tot 21.30 uur.
De MR wordt ook in januari bezocht door de CVB. Dit is op 22-01-2018 van 19.00 tot
20.00 uur. We combineren dit bezoek met een MR vergadering.
7. Veiligheidsonderzoek
Het leerling tevredenheidsonderzoek is vorig schooljaar in het voorjaar afgenomen.
Er hebben 3 leerlingen aangegeven dat ze gepest worden (1 leerling uit groep 8 en 2
leerlingen uit groep 7). We hebben hier als team dit schooljaar geen extra actie op
gezet. Wij weten geen namen van deze kinderen. Wij houden de groep wel goed in
de gaten.
Groep 7/8 verloopt nu heel goed. Kinderen gaan met plezier naar school.

Vraag van Daan, hoe ervaren jullie dat het nu loopt? Met alle wisselingen?
Jolanda geeft aan dat er, ondanks de wisselingen, rust is op school. Nieuwe
leerkrachten zijn bevlogen en jong, maar ook nog lerende.
Leonie geeft aan wel het gevoel te hebben de kar te moeten trekken. Je kunt nog niet
alles verwachten van nieuwe leerkrachten qua extra taken op school.
Het duurt nog even voordat Renske volledig terug komt. Ook Petra duurt nog langer
voordat ze terug is. Daan geeft aan wel positieve reacties te ontvangen over Nicky en
Marlin. Voor de kinderen erg leuk, een nieuwe wind. Nicky heeft een goede
informatie avond gehouden.
Daan vond de opening van de Kinderboekenweek erg leuk! Dat zet de school op de
kaart.
Ouderbetrokkenheidsonderzoek
Er zijn 61 vragenlijsten uitgezet, 32 ouders hebben deelgenomen. Daarvan hebben 13
leerlingen van de onderbouw gereageerd en 20 kinderen van de bovenbouw (61%)
Een aantal ouders geven aan dat ze teleurgesteld zijn over de beslissing van de TSO.
Ook de groepsverdeling, de grote groep 7/8 kwam naar voren. Er hadden andere
keuzes gemaakt kunnen worden. Hoe gaan we hier mee om? We moeten vanuit de
stichting werken met kwaliteitskaarten. Wij gaan de kaart “contacten met ouders”
opzetten. We komen de volgende vergadering terug op de inhoud.
Qua score komen we ongeveer uit op hetzelfde niveau uit als het vorige onderzoek.
Het onderzoek wordt volgend schooljaar weer afgenomen.
Jolanda heeft ook naar het CVB aangegeven dat de uitslag waarschijnlijk anders is
zou zijn als het nu opnieuw afgenomen zou worden.
De TSO verloopt goed op het moment.
8. Schoolontwikkeling 2017-2018
We hebben het document doorgenomen. Het is een document voor het gehele
onderwijsteam. Alle ontwikkelingen staan in het document. In het verleden is al een
aantal keren gezegd om de oudergesprekken vanuit het kind te laten komen:
kindplan gesprekken.
Het is wel goed om de kinderen erbij te betrekken. Je kunt kinderen een
oudergesprek laten voeren over zijn/haar eigen doelen. De resultaten van toetsen
worden door de leerkracht met ouders besproken.
Scholing  er is een bepaald bedrag per jaar voor de scholing. Een vraag vanuit de
ouders is wat we hier mee doen. We zijn op het moment bezig met Engels en Iris
Connect. Ook vanuit Cadenza krijgen we scholing. Per schooljaar worden 2 items
gekozen (e-learning).
Tip van Daan  misschien iets doen aan handschriftverbetering. We hebben dit
schooljaar voor groep 1/2 ook Pennenstreken aangeschaft.
Dit schooljaar is het tweede jaar dat we met Pennenstreken werken.

Ellen geeft aan dat jong signaleren belangrijk is. Eventueel een fysiotherapeut
inschakelen om mee te kijken.
9. Schoolzwemmen
Er is een ouder bij Jolanda geweest over het rijden voor het schoolzwemmen. Deze
ouder vond het niet kunnen dat ze verplicht wordt. Het was niet mogelijk om iemand
anders te vinden door deze ouder.
Deze persoon wilde dit op de informatieavond bespreken en een mail sturen naar
alle ouders. Er zijn diverse reacties gekomen van ouders. Er waren veel reacties dat
ze dit niet wilden bespreken op de info avond. Ook hebben ouders zich aangemeld
om extra te rijden.
Het rijden heeft in het verleden geen problemen opgeleverd. We hebben ons
standpunt naar ouders gestuurd. Op de informatie avond is er geïnventariseerd wie
er wel extra wil rijden.
Op de informatieavond is het hiermee afgedaan.
Het tijdstip van het zwemmen is niet ideaal voor ouders. Ouders moeten ook inzien
dat het nuttig is.
We zouden misschien volgend schooljaar aan kunnen geven bij het Timpke dat we
graag een ander tijdstip zouden willen.
Muntjes  het blijkt dat vorig schooljaar geen muntjes uitgereikt zijn omdat ze
mondjesmaat terug kwamen. Vorig jaar is er wel veel vraag naar geweest. Dit jaar
komen ze wel weer. Dit is alleen voor de scholen die niet aan schoolzwemmen doen.
10. Verkeersexamen
Vorig schooljaar is er afgesproken met VVN en de wijkagent Neede om het praktisch
verkeersexamen 1 keer per 2 jaar af te nemen. In Borculo is geen VVN afdeling meer.
We moeten nu mee met Neede. Neede wil niet ieder jaar organiseren. Dus daardoor
is vorig jaar geen praktisch examen geweest. We moeten in het schema van Neede
mee. Theoretisch verkeersexamen is ieder jaar.
Daan geeft aan dat er een verkeerseducatie bestaat. Een soort bewustwording
traject. Misschien leuk om als project binnen te halen. Kan eventueel voor het
verkeersexamen.
rovoostnederland.nl  Frederieke Demmers als contactpersoon.
Op de informatie avond van groep 5/6 is de tip gekomen van ouders over een
verkeersles met grote tactoren. Dit is een grote organisatie en gaan we eerst nog niet
oppakken.
11. Eindtoets 2017
Afgelopen schooljaar hebben we een score behaald van gemiddeld 537,3. Deze score
ligt boven de ondergrens. De ondergrens is afhankelijk van het percentage gewogen
leerlingen op de hele school. De school heeft 72 leerlingen waarvan 2,7% gewogen

leerlingen. We hebben als school altijd een overdracht met het voortgezet onderwijs.
Ieder kind wordt individueel besproken.
12. Jaarverslag 2016 -2017
We hebben het jaarverslag besproken. Het percentage uit de barometer spelling
groep 6, ligt lager dan gemiddeld. Dit is besproken in de diepteanalyse.
Oorzaken kunnen zijn:
Eerste keer dat de nieuwe toetsen afgenomen zijn. Het is een kleine groep. Geen
kinderen die een V score hadden. Veel kinderen in een III score. In de barometer
wordt de III score als negatief meegerekend. 1 Leerling fors achteruit door privé
situatie. Weinig I scores.
13. Communicatie met ouders
Kwaliteitskaarten worden opgepakt.
De informatie avonden zijn goed verlopen. Groep 3/4 had een discussie over het niet
spelen in groep 3. Hierdoor liep het uit.
Marjan heeft ook nieuwe ouders uitgenodigd. Er was een goede opkomst.
Ouderbijdrage
OR heeft een opzet gemaakt voor de ouderbijdrage.
Misschien lastig dat je moet schuiven met de gelden. Het is complex om te lezen.
Is het niet beter om ieder jaar 1% inflatie in te zetten? Tip voor de OR.
Misschien aangeven waar ouders terecht kunnen als ze de ouderbijdrage niet kunnen
betalen.
Het resterende bedrag van de schoolplein commissie moet gereserveerd blijven voor
de speeltoestellen en/of de onderhoud van het schoolplein. De speeltoestellen
moeten jaarlijks gecontroleerd worden. Dit werd gedaan door Eibe. Vanaf schooljaar
2017/2018 wordt dit overgenomen door Thero (Stichting OPONOA). Het resterende
bedrag moet ondergebracht worden bij de OR. Ellen zorgt voor de financiële
overdracht naar de Ouderraad.
14. Datum volgende vergadering
Vastgesteld op 22-01-2018
15. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
16. Sluiting
Om 19.10 uur wordt de vergadering gesloten.

Punten voor de volgende vergadering 
 PO venster. Inzicht in de adviezen van 3 jaar geleden. Vanuit CITO en
schooladvies gezien.
 Kwaliteitskaarten

