MR-vergadering 7-10-2019

Aanwezigen: Nick van Gerwen (voorzitter), Ronnie Noordhoorn, Simone Vulto, Carlijn Draibas (notulist),
Arabella Ganzeman, Gonda Louwers, Floor Scheepers, Femke Bogers, Sandra Hems, Winnie van Baren
en Debora Stas
Afwezig (met kennisgeving): Jessica Pasteuning
Toehoorder: Warda Bouteibi

1. Opening en vaststellen notulen
Vergadering wordt geopend om 20.00 uur.
Arabella heeft een vraag over de notulen: In welke vorm wil de MR betrokken worden bij het DBT
betreft leerlingenaantallen?
Antwoord: MR wil graag mee sparren, maar hoeft geen directe rol in het DBT.

Vraag van Arabella: Wanneer is het voorstel om een medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO)
plannen?
Antwoord: Voorkeur van MR, nu een MTO inzetten en de uitkomsten hiervan als 0-meting gebruiken.
Eind van het schooljaar kan dan een tweede MTO gehouden worden.
Warda is aanwezig bij de vergadering om te bekijken of MR mogelijk iets is waar zij bij aan wil sluiten.
Winnie en Debora sluiten aan vanuit IB om een en ander toe te lichten bij agendapunt 2.

2. Schoolresultaten/ didactisch handelen
Debora en Winnie presenteren de schoolresultaten n.a.v. de trendanalyse die gedaan is en geven daar
een toelichting op.
Het document moet nu gezien worden als een 0-meting. In de toekomst zal de voortgang van
leerkrachten en leerlingen gevolgd worden en waar nodig bijgestuurd.
Er wordt op verschillende momenten bekeken en beoordeeld of de aanpak in een bepaalde groep of
leerjaar passend is of bijgesteld moet worden.
In het verleden is door Anouk een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van de Cito-toets en route8. Daarnaast was er ook gekeken naar de resultaten van route 8 in vergelijking met de uiteindelijke
adviezen. Dit is nu niet gedaan. MR ziet hier wel graag een vergelijking in.
Deborah en Winnie nemen contact op met Anouk om te achterhalen hoe zij de link had gelegd tussen
route-8 en de Cito-toets, én hoe de resultaten vergeleken zijn met de uiteindelijke adviezen.

Debora en Winnie verlaten de vergadering.
3. Doorbraakteam en taakbeleid
Er zijn 5 doorbraakteams voor komend schooljaar, te weten:
PR en communicatie (Laura & Marjon)
Fitte collega (Bas & Reny)
Cultural awareness en diversiteit (Femke & Karin)
Pedagogisch klimaat (Winnie & Dennie)
Didactisch handelen (Deborah & Zita)
Naast de doorbraakteams is ook het taakbeleid besproken. Hier zijn vragen over beantwoord.

4. WMK vragenlijst leerlingen
De resultaten van de WMK vragenlijst worden besproken.
N.a.v. de resultaten is er in de leerlingenraad over gesproken. Ook zal er in de klassen het gesprek
aangegaan worden om te bekijken wat er precies speelt in de groepen/ op school.

5. Rondvraag
Ronnie: Er was een vraag in het ouderportaal naar mensen met een lesbevoegdheid in de omgeving van
de leerlingen. Is dit een signaal dat een school wil afgeven?
Antwoord: dit was een noodkreet. De hoop is dat er hierdoor een stabielere poel van vervangers
beschikbaar komt.
Femke en Arabella verlaten de vergadering.

6. Notulen wat wel en niet op de site?
Er zijn afspraken over wat er wel en niet in de notulen breeduit wordt besproken.
Binnen 1 week na de vergadering worden de notulen rondgestuurd. Binnen 48 uur wordt er op de
notulen gereageerd, daarna worden de notulen doorgestuurd naar Arabella.

7. A. Beleidsplan bewegend leren
Vragen over dit document kunnen per mail gesteld worden aan Arabella.
B. Taakbeleid
Vragen hierover zijn behandeld. Aanvullende vragen kunnen nog gesteld worden per mail aan Arabella.
C. Onderzoek opzet

Vragen over dit document kunnen per mail gesteld worden aan Arabella.
8. Sluiting vergadering
De vergadering wordt gesloten om 21.52

