Vergadering MR BS De Smelen
Datum: donderdag 16 mei 2019
Aanwezig: Christ, José, Karin, Iris, Linda Bogaars en Hanneke


Opening
José opent de vergadering.



Ingekomen berichten/stukken/mededelingen
Er zijn tijdschriften binnen gekomen die ingaan op de medezeggenschapsraad. Ze liggen in
het postvak en die kunnen we inkijken.



Informatie uit de directie:
-Personele bezetting
Hanneke 3 weken voor het eind van het schooljaar weer volledig aan het werk.
Anja hopelijk volgend schooljaar weer terug. (invaller Ed)
Juf Marion; operatie aan knie gehad, volgende week weer re-integreren op school.
Tim van Kasteren vervangt Marion de komende twee weken.
Iris: ouder gaf aan weinig gecommuniceerd over vervanging. Bijvoorbeeld over meester
Geert.



Werkverdelingsplan
Overlegmodel; tevreden over hoe het gaat. Dus laten zoals het is; overlegmodel.



Formatieplan
Net te weinig formatiegeld om iedereen binnen boord te houden. Iemand met een tijdelijke
aanstelling zou als eerste moeten inleveren. Brief naar het bestuur, dus uiteindelijk worden
alle mensen binnenboord gehouden.
Weer veel leerlingen per groep.
Lokaal voor de huidige groep 3 wordt een lokaal waar verschillende werkvormen
plaatsvinden, bijvoorbeeld lezen met ouders.
Kleuters kunnen gymen in de gymzaal in plaats van in de speelzaal.
MR stemt in met het formatieplan.
Hierna gaat het team aan de slag met de personele verdeling van de groepen.
Dit wordt tijdens de studiedag van 3 juni bekeken. Daarna wordt het terug gekoppeld naar
ouders.



Schoolontwikkelingsplan
Is deels afgeleid van het koersplan
Excellent in leren leren
Beginnen met startgesprekken met ouders en leerling in plaats van informatieavond. Met
elkaar praten over leerdoelen. Kost tijd en team wil er heel graag in investeren. Dit zorgt ook
voor betrokkenheid bij ouders.

Meer aandacht voor groei dan voor het behalen van een goed voor rekenen.
Meer ruimte voor een groeidocument.
Gemeenschappelijk leren
Het schoolontwikkelingsplan is duidelijk voor de MR


Tevredenheidsonderzoek:
Aandachtspunten en verbeterpunten.
40% van de ouders heeft het ingevuld.
We weten niet wat de MR doet. Of de oudervereniging?
Communicatie over het algemeen: veel mails per schooljaar. Misschien mails clusteren,
maar dat kost ook tijd. Een iemand van de werkgroep de mail sturen. Niet de losse docenten.
Geen 5 verschillende mails over hetzelfde onderwerp.
Communicatie over de doelen van de maand/week per groep. Ouders worden graag op de
hoogte gehouden van de doelen van de groep.
Communiceren over gepersonaliseerd leren.
Werkgroep emails?
MR notulen in de Smelenderwijs?
Hier wordt over nagedacht.
In communicatie naar ouders aangeven dat ze vaker zelf de klas binnen mogen lopen.
De leerlingen:
Algemene tevredenheid onder leerlingen ligt hoog.
Hoge score voor de leerkracht.
Verbeterpunten: onderwijs; welbevinden was iets gezakt. Analyseren waar het aan zou
kunnen liggen. Door incidenten.
Niet zo durven te zeggen wat je vindt in de klas.
Schoolplein! Aan werken; ligt eraan of er een nieuw schoolgebouw komt.



Rondvraag:
-Enquête van de brigadiers wordt maandag besproken met Christ en Morena
-Iris: vanuit de studiedag een vraag. Stakingsgeld aan Skozok wat is daarmee gebeurd? Het
geld komt terug in de allocatie. Dat is niet zichtbaar. We kunnen deze vraag bij de GMR
neerleggen.
-Iris: geld is voor specifieke taalactiviteiten bedoeld om de taalachterstand te verbeteren. Op
deze manier houden we de groepen klein en dan kun je er ook aan werken. Bekijken hoe we
leerlingen met Nt2 kunnen begeleiden. Door nieuwe methoden verbetering op spelling en
begrijpend lezen. Er zijn 2 nt2 programma’s: Knoop eens in je oren.
-Iris: lo ondersteuning; lichte ondersteuning. Meer gelden uitgegeven aan ambulante
begeleiding vanuit de Rungraaf. Het duurt lang voordat deze mensen er zijn.



GMR
We hebben de notulen van de GMR vergaderingen bekeken en daarbij zijn ons geen
bijzonderheden opgevallen.


-

Actiepunten:
Geen actiepunten vanuit deze vergadering



Jaaragenda:
- 5 juni: MR geleding voortzetten?, groepsverdeling definitief, schoolplan voor de
komende 4 jaar, schoolgids, MR jaarverslag.

Samenvatting vergadering
In de vergadering van donderdag 16 mei zijn verschillende zaken besproken zoals het formatieplan,
schoolontwikkelingsplan en het tevredenheidsonderzoek.

