NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Donderdag 20 september 2018
Notulist: Saskia Oosterbaan
Gasten: Regina Frederiks (punt 2) en Marlou Helmes (punt 6)
Afwezig: Wouter Ekelmans
Aanvang 19.30 uur
Locatie: Markesteen

A G E N D A P U N T E N
Nr. Tijdstip
1 19.30 - 19.40 Inspreektijd ouders;
Een ouder van groep 7/8 is aanwezig vanwege de zorg
over de onrust in groep 7/8 aan het eind van de week.
De kinderen van deze ouder gaan nu met minder plezier
naar school. Ook zijn er zorgen over het
zwangerschapsverlof van Lisanne, die in november in
gaat. Ze hoopt dat er dan geen onrust is en dat er een
stevig persoon voor de groep staat. We geven aan dat
we het meenemen en er met zorg naar gaan kijken.
2 19.40 - 20.00 Trendanalyse n.a.v. laatste toets periode;
-De AVI geeft een vrij constant beeld. Groep 3 heeft
altijd even opstarttijd nodig.
-Begrijpend lezen geeft een redelijk stabiel beeld. De
laatste 2 groepen kleuren rood. We gaan in de komende
tijd de kennis van de afgelopen jaren weer oproepen,
die we bij de onderzoeken als opleidingsschool hebben
opgedaan. Dit jaar staat dat weer centraal.
-Bij rekenen is een wat dalende lijn te zien. We zijn niet
tevreden over de citoresultaten. Methode gebonden ziet
het er beter uit. Navraag wijst uit dat scholen die werken
met Wereld in getallen lager scoren bij de citotoetsen.
We gaan de hiaten onderzoeken.
- Doordat de onderbouwgroepen meer gewend raken
aan Staal zijn er op het gebied van spelling goede
resultaten behaald. Er blijft wel extra ingezet worden op
werkwoordspelling, want dat blijft lastig.
3 20.00 - 20.15 Ingekomen post / mededelingen, oa.
▪ Staking schooldirectie; niet perse aan mee gedaan.
▪ 'GMR meets MR' dinsdag 2 oktober; mocht je er naar
toe willen dan kun je er naar toe.
▪ Strategisch beleidsplan OOZ, input ouders 19-9-18;
Jolanda is er naar toe geweest. Je mocht dromen
over idealen. En er werd gepraat over wat gewenste
verbeteringen zijn in het onderwijs.
Ze heeft 2 belangrijke punten aangegeven die
verbeterd konden worden nl ; te weinig serieuze
aandacht voor ICT en daarmee voor 21ste eeuwse
vaardigheden. En de overgang van bo naar vo is te
groot.
▪ Professioneel statuut;
Vóór 1 januari moet er in het team gesproken zijn
over alle items die aan bod komen bij de
professionalisering en alles wat we doen om dat
voor elkaar te maken in het team.MR
instemmingsrecht.

4 20.15 - 20.20 Notulen vorige vergadering – vastgesteld. Marcia zet ze
op de website.
5 20.20 - 20.25 Definitief vaststellen Werkplan MR 2018-2019;
12 december moet het professioneel statuut op de
agenda.
En 28 mei nog een MR ipv 22 mei ivm de
avondvierdaagse.
Pauze
6 20:30 - 20.45 AC Penningmeester kennismaking en rol MR in relatie tot
penningmeesterschap;
Marlou is er uit naam van Arjen. Arjen heeft de taak van
penningmeester heel serieus genomen. Er wordt binnenkort
een financieel jaarverslag naar de MR gestuurd. Ter info.
7 20.45 - 20:55 Ouder cie Partou (rol) ;
We gaan informeren bij de oudercommissie van Partou wat
ze bespreken en kijken of er overlap is met de MR. Er gaat
gevraagd worden naar de behoeftes aan contact en er
wordt een agenda opgevraagd, zodat we kunnen kijken of
er overlap is. Volgende keer komt dit terug op de agenda.
8 20.55 - 21.05 Schoolgids
https://www.markesteen.nl/files/schoolgids/schoolgids_2018
-2019_de_markesteen.pdf
De schoolgids is online geactualiseerd.
9 21.05 - 21.15 Ouderbetrokkenheid;
De omgekeerde ontwikkelgesprekken worden besproken.
En de koffiemomenten.
Talentontwikkeling komt maar moeilijk van de grond door
gebrek aan hulp vanuit ouders. Weinig aanmeldingen. We
hebben het even over de informatiemail en we benoemen
dat we goed gestart zijn.
10 21.15 - 21.25 Dalton Kind Centrum;
Op woensdag 26 september hebben we een gezamenlijke
ochtend met alle collega’s. We praten kort over het
programma.
11 21.25 - 21.30 GMR; niet veel bijzondere dingen te noemen.
12 21.30 - einde Rondvraag en sluiting-geen.

