Notulen MR vergadering 23 mei 2017
Datum: 23 mei 2017
Tijd: 20.00 MR / + 20:30 Ed Ilgen
Locatie: Tuinderij
Ingebrachte stukken: Slim-fit plan- formatie volgend schooljaar
Aanwezig: Ed, Inge, Ringo, Astrid, Inge M, Barbara
Notulist: Barbara
Agendapunten:
De notulen 4 april 2017 worden vastgesteld en mogen op de website.
1. Actielijst
Zie onderaan.
2. Slim fit
Slim fit informative-avond verliep positief. Ed stelde zich kwetsbaar op en dat werd goed opgepakt.
Er kwame veel kritsiche vragen (met name inloop en vrije werkplekken) De avond eindigde zeer
positief.
Vrijdag tijdens studiedag gaat team met alle vragen aan de slag.
Wanneer formeel vaststellen? Het is een levend stuk. Bij veranderingen vastleggen dat het opnieuw
langs de MR gaat. Het is een groeidocument. Graag op tijd doorsturen zodat bij de laatste
vergaderavond dit jaar getekend kan worden.
De vragen waren:
Flexibele plekken hoe ga je daar mee om? Hoe sluit je aan bij plekken en hoe zorgt de leerkracht
ze/hij alle kinderen goed volgt? En hoe valt het bij leerlingen? Ze leren met verschillende leerlingen
samenwerken. Nu bv 5/6 en 7/8 koppels. Na de evaluatie in gesprek gaan met de leerling. Hierin wel
mogelijkheid voor keuze. In domeinen bekijken.
In beleidsplan opnemen hoe we omgaan met de flexibele plekken. Welke kansen liggen er? Je kan
ook koppels maken, of per vakgebied.
Kwetsbaar opstellen. Ouders voelen zich gehoord. Ouders blijven meenemen in het proces. Een
enkele negatieve uitlating. Voorkom negatieve geluiden. Jammer dat er weinig onderbouw ouders
zijn. Die wel in de gaten houden. Bij informatieavond nieuw schooljaar ook deze ouders informeren.
Instemming MR vragen voor onderwijsverandering.
3. Formatie en jaarplan
Stand van zaken leerlingenaantallen en nieuwe leerlingen is rondgestuurd 17 maart 2017 door Ed.
Jaarplan:
Laatste x informeel vergaderen. ( Jaarplan -> slim fit een plek geven ) Schoolgids loopt tot december
2017. Overblijf etc.

Formatie:
Puzzel: goed nieuws: gekregen wat we nodig hebben. Ed moest eerst nog e.a. op papier zetten maar
het is gelukt!
Ed mag 1 dag wegschrijven ( zijn studiedag) op de Horizon. Op papier 0,3 flexibel over 4 dagen.
Barbara 0,25 Horizon, Conciërge 0,5 (officieel niet meer op formatie, is bovenschools) Nu wel
sportdocent (0.0958) op de formatie. Administratie (0.0429)
Constructie met Loes ( 0,5: 3 dagen met minder uren per dag)
1-2-3 Pam en Loes
4-5 Kim. Met nog 1 dag open
6-7 Inge (na de zomer 1 dag studieverlof voor opleiding voor schoolleider)
8 … vacature…../Loes
Rosella gaat uit het onderwijs. Na traject met loopbaancoach. Vrijdag hoort het team het. Jammer
voor de school. Vacature is uitgeschreven. Goede leerkracht nodig. Gaan uitzetten voor specifiek
groep 8. Ook voor de stabiliteit van de rest van de school. Vrijblijvend, oriënterend gesprek geweest
met potentiële kandidaat. Zij instromer van 41 jaar. Sowieso proefles laten geven. Wel vacature
uitzetten, maar ook alvast gesprek plannen. Daarna stand van zaken bespreken. Met iemand van de
MR, Barbara en Inge erbij.
Gr 6/7 is belangrijk jaar dus daar blijft Inge. Kim is op haar plek in 4/5.
Vertrek Rosella nog niet uit naar ouders communiceren, pas als we een nieuwe leerkracht hebben.

4. Nieuwe aanmeldingen
Maandag start Ilias in gr 4 ( uit Tiel) en Maria in groep 2 (broer en zusje)
Harley, jongen uit Woerden start na de zomer in groep 3.
Vleuten: meisje ( Sienna Flantua) start in groep 3 na de zomervakantie. Verhuizen naar Harmelen. Nu
kbs de Twaalf Ruiter. Moeder twijfelde eerst nog. Had inspectierapport gelezen. Voordeel van kleine
klassen. 2 punten uit rapport nog vragen over: analyse van periode ontbrak. Heel inhoudelijk gesprek
gevoerd. Komt van grote groep. Ze heeft vrijdag laten weten dat Sienna komt!).
Mensen uit Reeuwijk. Nog gesprek op de Bavo. 2 Meisjes, 1 in huidige groep 1 en 1 in groep 4.
Huidige Gr 2 ouders ontevreden (er wordt veel gepest) Grote groep. Zoontje van collega van Inge.
Een ouder met kind in groep 2 en 1 die in september 4 wordt.
Morgen (snuffelochtend) sowieso 3 mensen. 1 van aankomend december 4
Nog een vader met zoontje. Vader met dochter die in okt 4 wordt.
Overzicht met wie wanneer en in welke groep graag.

5. PR / content kalender
- Nieuw kinderdagverblijf in Harmelen (in Haanwijk). Ed heeft contact met haar opgenomen. -> Kdveigenares heeft haar kind (Suusje) aangemeld. Volgend jaar december.
- Persmoment: Horizon één jaar een KiVa school. Ed gaat samen met Inge en Esther een stukje
schrijven, goede foto erbij -> Is nog bewust geparkeerd. In mei zijn de metingen gedaan. Binnen
twee weken de resultaten hiervan binnen. Daarna meer nieuwswaarde. Deel van het stuk staat al.

PR content kalender: Kiva stukje, Nemo bezoek 9 juni ( alvast stukje schrijven: slagzin, moraal van
het verhaal, kraanwater etc. Esther schrijft een stukje. Welke foto/ Op Nemodak . Weken van
plaatsen plannen.
6. Overblijf
Inge gaat inventariseren met welk speelgoed kinderen kunnen spelen en nieuwe spullen aanbieden.
7. Rondvraag
Volgende vergadering. Constructie vooral logistiek.
Voetbal doelen van de Notenbalk inroosteren.
Vakantierooster. ( 2 weken meivakantie, vanaf koningsdag 2 weken). Studiedagen nog plannen.
Rapport. Ouders kijken naar rapportcijfers en minder naar cito-overzichten, waardoor verkeerde
verwachtingen worden gewekt.
Duidelijke uitleg rapport is nodig. Bv. uitleg over verschil methode toetsen en Cito-toetsen.
Dat het verschillende grootheden betreft moet duidelijker zijn voor ouders.
Entreetoetsen morgen mee met de kinderen. Met inleidende brief. Geen oudergesprek alleen over
entree. Later voorlopig advies met hele beeld van de leerling.
Eindtoets is iets lager uitgekomen. Meeste kinderen prima gescoord, maar goede leerlingen hebben
iets minder gescoord. Positieve reacties op de IEP. Iets kortere toets. Voor het eerst klopt de uitslag
meer bij het beeld van leerling. Net onder de grens van inspectienorm. Vorig jaar erboven dus teller
staat weer op nul. Wordt niet gecorrigeerd op PO vensters. Bij Scholen op de kaart komen ook de
uitstroom gegevens op. Bij ruwe scores kan je opmerkingen plaatsen. Ook PR matig belangrijk daar
opmerkingen bij te zetten.

Actie
Zandbak op schoolplein
Pleinverf
Buitenspeelgoed
Stuk vanuit MR in nieuwsbrief
Contact nieuw KDV
1 Jaar KiVa - krantenartikel

Verantwoordelijke
Ed
Ed - Marjolein
Ed Inge Barbara
Astrid
Ed
Ed – Inge – Esther

Datum
Ed geeft hier gas op
Volgt snel
Inventarisatie
Volgende nieuwsbrief
loopt
juni

Actielijst: Francois zal snel gebeld worden voor schoolplein verven. René ( is ook timmerman) evt.
zandbak laten maken?

