Notulen MR-vergadering 8 november 2016
Aanwezig:, Rajaa, Arabella, Renske en Jolanda
Toehoorders Najat, Hata

1.Notulen
Vorige vergadering goedgekeurd.
2. Resultaten leerlingen tevredenheidsonderzoek
Onderzoek heeft plaatsgevonden in juni 2016
Arabella voert het woord; geeft uitleg over de procedure en uitkomsten van het onderzoek.
Het rapportcijfer is gemiddeld een 8. School is tevreden met de uitkomsten, maar ziet ook
punten voor verbetering.
De onderzoeksgegevens worden op de website van school en van Vensters PO gepubliceerd.
(www.scholenopdekaart.nl) Dit laatste is een verplichting vanuit het ministerie.
School vraagt zich af hoe de resultaten het beste aan ouders gecommuniceerd kunnen
worden. Alle aanwezigen denken mee. Uitkomst is om alle ouders te mailen met in het kort
de onderwerpen en de scores. Eén van de aanwezigen ziet graag een vergelijking met anders
scholen toegevoegd.
3. Stand van zaken verbeterpunten 2016
Arabella informeert hoe vanuit het schoolbeleidsplan verbeterpunten gekomen zijn. De
stand van zaken (zoals op papier ontvangen) wordt doorgenomen. We praten met elkaar
over verdere verbeterpunten.
 Punt 4, Ouders: een van de aanwezige ouders doet de suggestie om de
koffieochtenden (niet druk bezocht, wel waardevol bevonden) ook in groep 3 te
organiseren ter ondersteuning van het leesproces. Misschien ook in groep 6 ter
ondersteuning van het sociaal emotionele functioneren van deze groep?
School wil graag meer informatie van ouders over waarover en hoe we met hen
communiceren
 Punt 5, onderwijs: NT2 onderwijs; er wordt uitgelegd wat daarmee bedoeld wordt.
 Punt 6, Imago: School wil graag ouders betrekken bij de werkgroep PR.
Het idee van de nieuwjaarsreceptie in de klas wordt uitgelegd en door
ouders goed ontvangen.

4. Schoolgids 2016-2017
Akkoord bevonden

5. BVL activiteitenplan
De MR neemt kennis van het plan.
Uitleg gegeven over acties fietscontrole en dode hoek project. We hebben subsidie
aangevraagd. Voorwaarde voor de subsidie is de aanwezigheid van een verkeersouder in de
werkgroep. Dit gaan we een volgende keer met de MR-ouders bespreken.
We willen de subsidie inzetten (twee jaar sparen) voor een Streetwise project op school
6. Verkiezing nieuwe leden MR
De ouders die zich opgegeven hebben worden benaderd om in een persoonlijk gesprek
toelichting te geven over de te volgen procedure.
We zoeken de stemmenverhouding goed uit. (Renske en Jolanda)
7. Rondvraag
De agenda voor de vergaderingen moet tijdig gemaakt worden, zodat deze tijdig op de
schoolsite geplaatst kan worden.
MR krijgt een vaste rubriek in de D&D.
Ook de notulen moeten op de schoolsite komen.
Toehoorders zijn welkom, ouders moeten daarover geïnformeerd worden.
Idee om de school aan meer leerlingen te helpen: Zorg voor bekendheid bij
consultatiebureaus
Vraag naar onze resultaten:
Om deze omhoog te krijgen wordt logo 3000 ingezet en willen we ouders inzetten voor de
pre- teaching.
Ouders willen graag meer huiswerk. Dit wordt door Arabella meegenomen om in het team
te bespreken. Huiswerk is ook een middel om te laten zien waar je op school mee bezig bent.

Tot slot:
Toehoorders worden bedankt voor hun aanwezigheid

De volgende vergadering is dinsdag 17 januari 2017 19.00 uur.

