MR vergadering o.b.s. de Wierde
Datum
Aanwezig

Afwezig
Toehoorders

: 19 januari 2017
: Mark Jan Ineke (MRog, voorzitter / lid GMR), Collin Hamming (MRog,secretaris /
voorzitter overblijfcommissie), Vanessa Frankes (MRpg), Frounie Borgman (MRpg)
(og = oudergeleding / pg = personeelsgeleding)
:
: Floor van de Werfhorst (schoolleider)

De voorzitter opent de vergadering.

1.

Notulen vorige vergadering (besluitvormend)

De notulen van de vorige vergadering worden besproken en hierna goedgekeurd.
Actie secretaris:
Notulen op de website plaatsen.

2.

Update overblijfcommissie (beeldvormend)

Goed nieuws. Diana en Zwaantje hebben aangegeven ook volgend schooljaar nog de overblijf te willen
blijven doen. Hierna stoppen ze. Volgend schooljaar moet dus wel een besluit genomen worden hoe
de overblijf ingevuld gaat worden vanaf schooljaar 2018-2019.

3.

Schoolse zaken (beeldvormend, opiniërend, besluitvormend)

Plan sociale veiligheid
De voltallige MR heeft het plan ontvangen van de schoolleider en her en der wat kleine wijzigingen
en/of vragen aangegeven. Voor de rest vindt de MR het een gedegen plan en wordt het plan door MR
goedgekeurd.
Actie schoolleider:
De wijzigingen doorvoeren en definitieve plan komt op de site te staan.
Uitkomst tevredenheidsonderzoek
Het is fijn om te zien dat zowel vanuit het team, de ouder en de kinderen een stijgende lijn qua
tevredenheid is te zien. Uiteraard zijn er wel een aantal aandachtspunten. De schoolleider licht een
aantal punten toe:
-

-

Vanuit de kinderen kwam pesten naar voren als aandachtspunt. Dit moet wel in het juiste
perspectief gezien worden.
Vanuit de ouders kwam drie groepen in één lokaal als aandachtspunt naar voren. Komt dit wel
ten goede van de juffen en kinderen?
Vanuit de ouders kwam het punt het volgen van de leerprestaties van de kinderen naar voren.
Ouders hebben de behoefte aan meer inzicht in de ontwikkeling van hun kind(eren). Het team
gaat het boekje Ouderbetrokkenheid 3.0 meenemen in een toekomstig plan van aanpak met
betrekking tot dit punt.
Vanuit het team kwam de zorg naar voren of Plus-kinderen voldoende aandacht krijgen.

Zorg daarnaast dat de positieve ontwikkelingen geborgd worden.

Actie schoolleider:
De aandachtspunten samen met het team verwerken tot een plan van aanpak voor school.
Zelfevaluatie scholen
Verzoek van de schoolleider is om de projectevaluatie Adorp als zelfevaluatie te beschouwen omdat er
vrij veel overlap in beide onderzoeken zit. Daarnaast is er vorig jaar net een zeer uitgebreide evaluatie
geweest bij de opstart van de projectgroep IKC De Wierde.
Actie schoolleider:
Bespreekt dit met de schooldirecteur.
Risicoinventarisatie en evaluatie
Verder nog geen informatie. Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende MR-vergadering.
Actie secretaris:
Voor de volgende keer weer op de agenda zetten.
Muziekimpuls onderwijs
Voor 2020 moet iedere school muziekonderwijs in het lesprogramma integreren. De schoolleider is in
gesprek met een muziekdocent uit Adorp hoe dit voor onze school eventueel ingevuld kan worden.
Voor de leerlijn kan voor een aantal jaren subsidie aangevraagd worden. Van de school wordt echter
wel ook een financiële bijdrage gevraagd. De MR in unaniem enthousiast.
Actie schoolleider:
Pakt dit verder op en komt te zijner tijd met een concreter voorstel
Beeldvorming groep 3
Een aantal ouders heeft de perceptie dat er te weinig tijd en aandacht voor hun kind(eren) is en dat
het steeds wisselen van lokaal voor onrust zorgt. Dit terwijl ouders groep 3 ervaren als een zeer
belangrijk leerjaar.
Actie leerkrachten:
Tijdens de oudergesprekken de ouders vragen hoe zij hier nu over denken.
Voedselbank
Het initiatief dit jaar om een voedselpakket uit te delen aan kinderen is een mooi initiatief maar moet
voor volgend jaar wel algemener aangevlogen worden.
Protocol uitgifte medicijnen
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering
Actie secretaris:
Op de agenda zetten voor de volgende keer.
Verandering musicaltraditie
Er is het een en ander in voorbereiding als alternatief voor de musical. Zoals het nu lijkt wordt het zeer
leuke happening.
Onderwijskundige vernieuwing
Dit loopt en kan vooralsnog van de agenda afgehaald worden.
Educatief partnerschap
De documenten zijn rondgestuurd en door de MR-leden gelezen. En punten hieruit worden
meegenomen door het team en zijn verwerkt in plan sociale veiligheid.

Einde termijn MR-leden / MR-formatie vanaf schooljaar 2017-2018
De termijn van beide ouders in de oudergeleding verloopt na dit schooljaar. Beide ouders geven aan
dat het drie hele intensieve jaren zijn geweest en dat beiden besloten hebben om, nu de school in
rustiger vaarwater is beland, zich niet herkiesbaar te stellen.
Ook de termijn van een lid van de personeelsgeleding verloopt na dit schooljaar. Dit lid heeft nog geen
besluit genomen.
Het is in het belang van de school/MR dat er op korte termijn al nieuwe aspirant-leden voor de MR
gevonden worden zodat deze personen de komende maanden wellicht als toehoorders zich vast in de
huidige materie kunnen verdiepen waardoor de instap vanaf oktober/november niet zo groot is.
Actie allen:
Ouders polsen of ze vanaf volgend schooljaar zitting willen nemen in de MR.

4.

(investerings)begroting school 2017 (beeldvormend, opiniërend)

Het is de schoolleider niet geheel duidelijk wat er wel/niet gecommuniceerd kan worden. Ze gaat dit
uitzoeken met de schooldirecteur.
Actie schoolleider:
Met de schooldirecteur overleggen wat er gecommuniceerd kan worden.

5.

Evaluatie jaarvergadering op 24 november (beeldvormend, opiniërend)

Hier is verder niets concreets over te melden. De opkomst was oké. De discussie/brainstorm na afloop
over schooltijden was interessant. Tendens was dat de meeste ouders de huidige schooltijden willen
aanhouden.

6.

Stand van zaken kindcentrum (beeldvormend, opiniërend)

De schoolleider heeft nog wat vragen en hulp nodig bij de invulling van details voor het
evaluatieproject Adorp. Het betreft een werkdocument voor de komende drie jaar hoe het IKC verder
succesvol uit te rollen. Wie doet wat, wanneer en waarom waarbij dorpsparticipatie een belangrijk
aandachtspunt is. En hoe meten we het succes? L&E moet daarnaast de begroting inzichtelijk maken.
Het komend schooljaar zijn er twee kinderen voor groep 1 aangemeld. Dit is zorgelijk, want we moeten
wel groei laten zien.
Actie schoolleider:
Iedereen vragen om op korte termijn mee te denken wat we kunnen doen om de school nog meer
onder de aandacht te brengen om zodoende leerlingen aan te trekken.

8.

GMR zaken (beeldvormend, opiniërend)

Volgende week is er weer een GMR vergadering.
Verzoek aan de voorzitter om te polsen hoe het verder gaat nu Helder Onderwijs per 1 januari 2017
niet meer werkzaam is voor L&E.
Alle vergaderstukken staan op Google Drive. De voorzitter geeft iedereen hier toegang toe.
Actie voorzitter MR:
Aansluiting houden bij de punten die in de GMR besproken worden en relevant zijn voor onze school.

9.

Rondvraag en sluiting

Geen punten

Datum volgende vergadering(en):
Dinsdag 7 maart 2017 om 19.30 uur
Maandag 10 april 2017 om 19.30 uur
Maandag 22 mei 2017 om 19.30 uur
Dinsdag 27 juni 2017 om 19.30 uur
De voorzitter sluit de vergadering.

