MR vergadering 22-01-2018
1. Opening
Ellen opent de vergadering om 20.06 uur.
2. Verslag vorige vergadering van 11-10-2017 en vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullingen.
3. Post/ingekomen stukken
Er is een info MR binnengekomen. Marjan geeft deze door.
4. Mededelingen
Geen mededelingen.
5. OMR: nieuwe datum en onderwerp/inhoud
Het is niet gemakkelijk om een gezamenlijke vergadering te plannen. De voorzitter
van de MR in Rekken kan de stukken niet meer vinden. De MR van op den Esch heeft
wel wat ideeën. Ons idee was om voort te borduren op de stukken die kwijt zijn.
Eibergen wil wel ideeën aandragen. Bert geeft aan dat op den Esch een MR
activiteitenplan opgezet heeft, dit geeft een helder overzicht.
Misschien kunnen we het initiatief bij op den Esch leggen en de datum wat uitstellen.
Bert kan het activiteitenplan wel toesturen om te bekijken.
6. Kwaliteitskaart: communicatie met ouders
De kwaliteitskaarten hebben 9 verschillende thema’s, dit zijn de indicatoren van de
inspectie. Vanuit het ouderbetrokkenheidsonderzoek is communicatie/contacten
met ouders als actiepunt naar voren gekomen. Deze kwaliteitskaart gaan we als
eerste oppakken.
Binnen het team zijn we bezig met kwaliteitszorg en schoolklimaat.
Jolanda bespreekt de kwaliteitskaart en behandelt de werkwijze. Je kunt de
indicatoren aanpassen naar je eigen school.
Als je de indicatoren aangepast hebt naar je school kun je gaan scoren. Je vult het
document individueel in en bespreekt dit later binnen je team.
We hebben samen gekeken naar de indicatoren en aanpassingen/aanvullingen
toegevoegd.
Vanuit de ouderbetrokkenheidsonderzoek zijn er geen concrete punten die we toe
kunnen voegen aan de indicatoren. De input van de MR is hierin belangrijk dus.
De volgende vergadering  huiswerkdocument bespreken. Volgende vergadering
ook het document communicatie met ouders scoren.

7. PO-venster: doorstroom naar het Voortgezet Onderwijs
De inspectie kijkt na 3 jaar hoe het er voorstaat met de uitstroom van je leerlingen. Is
het advies kloppend en hoe stromen de leerlingen uit op het voortgezet onderwijs.
Het document is besproken.
2013-2014  geen kinderen onder het advies. Alle leerlingen zitten op het advies of
erboven. Ook bij het advies op basis van de CITO zie je dat alle leerlingen op het
advies of boven het advies zitten.
We hebben mooie scores! Onze adviezen zijn goed uitgebracht.
8. GMR
Ellen heeft een paar keer navraag gedaan bij Nicole Roelofsen. Er zijn nog geen
notulen gekomen. Ook Jolanda heeft niets ontvangen. De communicatie verloopt nog
niet naar wens. De laatste notulen zijn nog niet goedgekeurd.
Bert geeft aan dat de GMR ook op de agenda staat bij de bovenschoolse directie. De
vergaderingen zijn niet constructief op het moment.
9. Schoolontwikkelthema’s/ strategisch beleidsplan o.a. mutatie personeel
Er is een strategisch beleidsplan van de Stichting OPONOA. Hierin staat de koers voor
de komende jaren (tot 2021). Aandachtspunten zijn talentontwikkeling,
toekomstgericht en uitdagend onderwijs, professionele ontwikkeling in een
professionele cultuur, ouderbetrokkenheid en samenwerking.
Het is een dynamisch en eigentijds document geworden.
Het strategisch beleidsplan wordt weer vertaald in schoolontwikkelthema’s. We
hebben de ontwikkelthema’s voor onze school besproken.
VVTO Engels is ook al doorgeschoven naar volgend schooljaar. De subsidie is al rond.
Francis (Engels docent) komt op klassenbezoek. Hier is een plan voor opgezet.
Early Bird komt in oktober 2018 een kijkwijzer onderzoek doen ter certificering. Dit
krijgt een vervolg in juni 2019.
Bij de onderbouw zijn we bezig met het digitale keuzebord.
Mutatie van het personeel  hier hebben wij als school weinig “last” van gehad.
Marlin ter Haar is ingezet in Haarlo.
10. Vakantierooster 2018-2019
Het vakantierooster is besproken.
Er zijn 2 verplichte studiedagen van OPNOA. Ook zelf plannen we 3 studiedagen in.
De onderbouw houdt nog uren over. Deze uren die overblijven worden ingezet voor
verlichting van de werkdruk. Onderbouw heeft onderwijskundige dagen zodat de
leerkrachten onderbouw ook de bovenbouw over kan nemen, zodat er wat werkdruk
verlichting kan worden ingezet.
11. Datum volgende vergadering
18-04-2018 19.00 uur

12. Rondvraag
Ellen  voortgezet onderwijs  leestekens moeizaam
IKC kindcentrum  er zijn overleggen met het Dorpshuis en de SKE.
13. Sluiting
De vergadering is afgelopen op 21.42 uur.

