NOTULEN
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Donderdag 28 september 2017
Notulist: Saskia Oosterbaan
Gast: Regina Frederiks
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: De Markesteen
Aanwezig: Marcia, Henk, Wouter, Jolanda, Jorien, Irene, Nathalie,
Cees Jan en Saskia
Als gast was Regina aanwezig bij agendapunt 1.

A G E N D A P U N T E N
Nr. Tijdstip

Onderwerp

1

1

19.30 - 19.50

Trendanalyse n.a.v. laatste toets periode
De trendanalyse gaat over de groepen 3 t/m 8. Wat valt op:
⦁ De scores van de AVI zijn keurig. Alle leerlingen in groep 3 hebben
een AVI gehaald. Er is sprake van een stijging.
⦁ Begrijpend lezen; alle groepen zijn ten opzichte van zichzelf gestegen.
In groep 4 is de toets 2 keer afgenomen, omdat de modus en
concentratie niet optimaal was.
⦁ DMT; vanaf groep 5 zijn alleen de risicoleerlingen getoetst. We
merken dat de leerlingen moeite hebben met focussen tijdens de toets.
In groep 3 wordt de methode zoemend lezen gestimuleerd. In januari
lag het tempo nog een stuk lager.
⦁ Rekenen; hier is een lichte stijging te zien, behalve in groep 4 (nu
groep 5). De leerlingen uit die groep krijgen ondersteuning van Irene.
⦁ Spelling; in juni was er al een verbetering te zien. Bij het onderzoek
van dit jaar zal de focus liggen op de transfer naar de spontane spelling
en de toetsen. Myrna gaat hiermee aan de slag.
⦁ Specifiek groep 4/5 (nu 5/6): veel hulp ingezet op spelling en rekenen
en ook op focus en leerhouding. Er is nu meer rust en stabiliteit in de
groep. De toetsen in juni zijn in deze groep beter gemaakt.
We merken verder dat we te maken hebben met sociaal-emotionele
problematieken. Bijvoorbeeld moeilijke gezinssituaties. Dit wordt breder
herkend, ook bij andere scholen. Is ook in netwerken gesprekken met
andere scholen is het onderwerp van gesprek. Het is een punt van zorg
waar ook de Markesteen steeds meer mee te maken heeft. Dit zie je ook
terug in de resultaten. Kinderen met een ‘vol hoofd’ kunnen zich veel
minder goed ontwikkelen en leren.
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19.50 - 20.00

Inspreektijd ouders
Er is geen gebruik gemaakt van de inspreektijd.
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20.00 - 20.10
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4

20.10 - 20.15

5
6
7

20.15 - 20.20

8

20.20 - 20.30

Pauze
9
20.35 - 20.45

10

20.45 - 20.55

11
12

20.55 - 21:10
20.10 - 21:20

13

21.20 - 21.30

Ingekomen post / mededelingen, oa.
Aandachtspunt in deze; Het lijkt dat sommige ouders op dit moment een
negatieve benadering hebben richting leerkrachten en de school. Dit is
moeilijk voor de leerkrachten. Ouders zien zichzelf met enige regelmaat
als klant van de school, terwijl we samen dezelfde belangen hebben om
onze kinderen onderwijs te bieden. We spreken erover. Er is zorg over
deze ontwikkeling. Het is handig om de gouden regels nogmaals uit te
leggen aan de hand van een filmpje. Want deze regels gelden voor
iedereen. Ook voor ouders. Het is belangrijk om vanuit de MR een bericht
uit te doen.
Notulen vorige vergadering – vaststellen
De notulen zijn vastgesteld.
Vastgesteld zijn:
⦁ Werkplan MR 2017-2018
⦁ Schoolgids
⦁ Medezeggenschapsreglement
Evaluatie informatie avond
Het is handig om in de nieuwsbrief een stukje uit te doen over de opkomst
op de informatieavond, die matig werd bezocht. Met daarbij de boodschap
dat het niet begrepen wordt door de MR.
Verder is een poll handig waarin aan wordt gegeven waarom ouders niet
komen. Er moet duidelijk worden gemaakt dat wederzijds contact en goed
informeren een belangrijke fundering is om het schooljaar tot een goed
resultaat te kunnen brengen.
Bewegingsonderwijs, visie hierop
Aanleiding is de gymlessen in groep 6/7. Omdat de leerkracht op
donderdag niet bevoegd is, kan er geen twee dagen gebruik worden
gemaakt van het gymlokaal. Is buitenspelen een voldoende alternatief?
Als naar het speellokaal wordt gegaan of het plein, moet er in ieder geval
wel een goede inhoud gegeven worden aan de les. En dat ook de lengte
van de les kan niet anders zijn dan de gymles. Het onderdeel
bewegingsonderwijs, visie hierop, komt terug op de agenda. Ook in het
team gaat dit besproken worden.
Ouderbetrokkenheid
Zie boven. En dit punt komt weer terug op een ander moment.
Dalton Kind Centrum + Ouder cie Partou (rol
Huishoudelijk reglement
Op- en aanmerkingen zijn doorgenomen van deze concept versie.
⦁ De taak van de secretaris wordt anders. Secretaris doet alleen
post en verslag
⦁ Ten-minste/tenminste
⦁ Volgende keer moeten de aangepaste regels langs komen ter
bevestiging.
GMR
Rita Damhof, College van Bestuur, gaat OOZ verlaten.
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14

21.30 - einde

Rondvraag en sluiting
⦁ Suggestie omgekeerde 10 minutengesprek; ouders vertellen voor een

warme overdracht. Ouders kunnen dan een lijstje krijgen met
suggesties waarover gepraat zou kunnen worden. Ridderspoor voert
deze gesprekken alleen bij het eerste rapport. Het is dat de leerkracht
beter geïnformeerd wordt door de ouder.
We gaan deze behoefte peilen in de poll. Ook zouden we kunnen
nadenken over de aanwezigheid van leerlingen bij de
portfoliogesprekken.
wie
actielijst
Henk en Marcia
Poll aanmaken via Survey monkey
Nathalie en Saskia
Opzetje nieuwsbrief met aankondiging poll
Jorien
Filmpje goudenregels
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