Notulen MR-vergadering
Datum: 03-03-2015

Aanwezig:
Personeelsgeleding: Els Hoogendam, Anita van den Heuvel, Chantal van Dijk, Ingrid
Monnee (adviserend lid)
Oudergeleding: Ivo van Alphen, Louise Bouman
Afwezig met kennisgeving: Michel v.d. Schans
Notulist: Els Hoogendam

1. Opening (19.30 uur)
De vergadering is om 19.30 geopend door Louise, die de rol van voorzitter op zich neemt.
2. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.
3. Vaststellen notulen
De notulen van 02-12-2014 zijn vastgesteld.
4. Actiepunten
 Anita heeft de notulen op de website geplaatst, evenals het stukje van Ivo van Alphen.
 De folders zijn meegegeven aan de leden van de pr-groep en alle oudste kinderen
hebben 2 exemplaren meegekregen voor thuis en/of om uit te delen.
 Er liggen inmiddels folders in de bibliotheek in Nieuw-Beijerland.
Actiepunt Louise: folders/flyers brengen naar de bibliotheek in Oud-Beijerland.

5. Post
School! Nummer 7, december 2014
School! Nummer 1, februari 2015
Info MR, december 2014.
6. Jaarplan en begroting
De begroting voor 2015 is goedgekeurd, inclusief de investeringen.
Het voorlopig schoolplan 2015-2019 is klaar. We mogen daarvoor nu gebruik maken van het
WMK in plaats van Scholen met Succes, die veel te duur waren. Alle scholen van Acis
gebruiken nu het WMK voor hun schoolplan. We kunnen nu ook tussentijds vragenlijsten
uitzetten voor vragen die om extra aandacht vragen.
Aan de oudergeleding is de vraag gesteld of zij nog punten missen in het schoolplan. De
volgende punten werden genoemd:
 Meer aandacht voor ICT. Het is van belang dat de leerkrachten bijblijven.
 Meer ouderbetrokkenheid



Buitenschoolse activiteiten. Onderzoeken of het mogelijk is om na schooltijd activiteiten te
organiseren met behulp van ouders of vakspecialisten, bijv. een computercursus of
voorlichting over beroepen. Kinderen kunnen zich dan individueel inschrijven voor iets dat
hen interesseert. Op deze manier kunnen we ook de ouderbetrokkenheid vergroten. In
Rotterdam wordt op dit gebied veel bekostigd door de gemeente, vooral op het gebied
van sport. Er schijnt in Piershil ook iets op dat gebied gedaan te worden. Het is
onduidelijk of de gemeente of de BSO daarbij betrokken is.

Actiepunt: Ingrid informeert hierover bij ‘t Kraaienest en de gemeente.

7. Mededelingen vanuit directie
 De voorlopige uitslag van het WMK is naar de leden van de MR gestuurd. We scoren met
bijna alles boven het landelijk gemiddelde. De ouders willen vaker hun tevredenheid
kunnen uiten. Het gemiddeld eindcijfer is 3,75 op een schaal van 4. Maakt dalton het
verschil? Hoe scoren de andere dalton-scholen? Dat zouden we nog kunnen uitzoeken.
De ouders hebben in ieder geval wel hoge waardering voor de dalton-pijlers.
Bij de vorige peiling van 2012 hadden we een respons van ca. 70%. Van dit onderzoek is
het percentage nog niet bekend, het onderzoek loopt nog tot half maart. Alle relevante
uitkomsten worden gecommuniceerd via de Nieuwsbrief. Misschien is het zinvol om
relevante punten met vraagtekens eruit te halen en te bespreken met ouders. Daar komt
misschien meer informatie uit.
 Op 26 mei komt de inspecteur op bezoek. Wij doen mee aan een pilot voor het Nieuwe
Toezichtkader 2020. Er wordt dan niet meer alleen naar resultaten gekeken, dat kan niet
meer bij Passend Onderwijs. De school wordt breder bekeken: hoe wordt er lesgegeven,
hoe vakkundig zijn de leerkrachten en hoe is de pedagogische sfeer op school? De
inspecteur wil ook inzage in de WMK tevredenheidspeilingen en ze wil praten met ouders
en kinderen. We doen wel mee aan de pilot, maar onze beoordeling gaat nog via het
oude Inspectiekader. Dit houdt in dat we alleen nog het basisarrangement oude stijl
kunnen krijgen en nog niet meedoen voor de nieuwe waardering. Dat kan pas weer over
ca. 4 jaar bij het volgende inspectie-bezoek.
 In mei start het overleg over het nieuwe schoolplein. Er komt dan een medewerker van
Jantje Beton om te praten met kinderen, ouders en het team om plannen te maken.
 We krijgen twee nieuwe leerlingen uit Schiedam.
 Ingrid heeft contact gehad met Kibeo, zij willen voor de ouders in Nieuw-Beijerland een
kinderdagverblijf opzetten in onze school. Wij hebben nu een lokaal over dat kan worden
omgebouwd. De eindbestemming van het gebouw blijft school. Bij een eventuele groei zal
het dagverblijf dan weer moeten vertrekken.
 Het jongerenwerk gaat bekijken of zij iets voor onze school kunnen betekenen.
8. .GMR nieuws
 De GMR-vergadering ging niet door, omdat er geen agendapunten waren.
9.

Dalton nieuws

 Tijdens de studieochtend hebben we ons bezig gehouden met een doorgaande lijn voor




de coöperatieve leerstrategieën, de daltonpijler reflectie en hebben we de punten van de
vorige dalton-visitatie besproken.
Dalton-tweedaagse is dit jaar op 21 en 22 mei. Ingrid, Chantal en Els gaan daarheen.
Op 18 maart is er weer een open-daltondag.
Op 27 is het daltoncongres en zijn alle leerlingen vrij.

10. Rondvraag


Louise: Kan de SIS-regel van de week ook worden gecommuniceerd naar de ouders, bijv.
via de website, Facebook of Twitter?

Actiepunt: Anita regelt dit voor de website, Chantal zet hem op Twitter en Ingrid op Facebook.







Chantal: Els: Ingrid:
Ivo: Er werd in het nieuws gesproken over niet-gecertificeerde pestprogramma’s. Worden
die ook bij ons op school gebruikt? Nee, wij gebruiken SIS om de kinderen te leren hoe
we goed met elkaar omgaan. Daarnaast gebruiken we de SOEMO-kaarten.
Anita: -

11. Vaststellen volgende vergaderingen
De volgende vergadering is vastgesteld op dinsdag 21 maart.
Notulist: nog niet afgesproken
12. Einde vergadering ;
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur..

