Notulen MR Willibrordusschool Zierikzee 2017
Datum: 22 november 2017
Aanvang/eindtijd: 19.30uur- 21.00
Aanwezig: Paul, Daan, Willemijn, Niels, Ine, Joost, Jolanda
Notulist: Jolanda
Inhoud
Notulen
1 Welkom, opening en mededelingen Paul heet iedereen welkom.

2 Mededelingen directie

3 Notulen team 28 sept 2017

Niels: Opluchting na inspectiebezoek. We gaan verder
met de actiepunten.
Groep 4 heeft een nieuwe leerkracht Kimberly, zij heeft
een goede start gemaakt.
28 sept 2017: geen opmerkingen.

Notulen team 3 okt 2017

3 okt 2017 geen opmerkingen.

Notulen team 24 okt 2017

24 okt 2017 geen opmerkingen.

Notulen team 2 nov 2017

2 nov 2017 geen opmerkingen.

Notulen team 16 nov 2017

16 nov 2017 Gezinsviering van de kerk sluit aan bij het
thema van de kerstviering uit Trefwoord.

Notulen MR 4 okt 2017

MR 4 okt 2017: Joost ligt toe hoe de toetsen worden
geanalyseerd door Wendy. Niels gaat 4 uur per week
ondersteuning bieden aan groep 8.

4 GMR

Overleg met Raad van Toezicht. Zij sluiten 2 keer per
jaar aan bij de vergadering van de GMR.
Fusie onderzoek met SKOB wordt onderzocht.
IKC - Integraal Kind Centrum : voorlichtingsavond op de
Holtkampschool 7 december. Daan, Willemijn en
Jolanda hebben hier interesse voor om te gaan.
5 Stukken Prisma
Geen stukken van Prisma.
Kibeo
Kosten voor de TSO blijven hetzelfde voor ouders. Het
vinden van ouders die willen helpen bij de overblijf is
steeds moeilijker. Niels gaat met hen in overleg om te
kijken hoe er meer ouders zich kunnen aanmelden.
6 Inspectiebezoek 14 november 2017 Paul: Opvallend bij het gesprek was dat het gesprek
zich alleen richtte op de sociale veiligheid. Het was een
moeizaam gesprek. De vraagstelling van de inspectie
suggereerde dat er veel aan de hand is.

7 Verkiezing opr. kind op 1/O3
8 Stand van zaken groep 8

9 Sociale veiligheid
1 Andere schooltijden
0

Niels licht toe. Uit Zien en Van Beekveld en Terpstra
kwam naar voren dat er in de bovenbouw net onder
het gemiddelde wordt gescoord op sociale veiligheid.
Er zijn al nieuwe afspraken gemaakt over het naar
binnenkomen en het buitenspel. Hier is al een stukje
vooruitgang geboekt. Verder wordt er gekeken naar
een methode voor sociale veiligheid. Er is ook een
video interactie geweest in de bovenbouw om punten
naar voren te brengen waarop verbeteringen
aangebracht kunnen worden, Joost geeft een
toelichting. Niels gaat in overleg met Milly om te kijken
of ouders hier ook bij betrokken kunnen worden. Het
streven moet zijn om boven het gemiddelde te scoren.
Ook in het gesprek met het managementteam, de
ouders en de kinderen met de inspectie kwam het aan
de orde. Niet iedereen heeft dit positief ervaren. Niels
koppelt dit terug naar Prisma.
Het verslag van de inspectie volgt nog. De school krijgt
het basisarrangement.
Samenwerkingsverbanden gaan samen. Vanuit prisma
zijn er al collega's die erin inzitten.
Wendy heeft analyses vd toetsen uitgevoerd. Niels gaat
extra ondersteuning bieden aan de basisgroep, op het
gebied van begrijpend lezen, leesstrategieën. Extra
huiswerk voor begrijpend lezen, wordt weer
teruggekoppeld in de klas. Stukje pre-teaching. Zelf
samenvattingen maken.
Ouders erbij betrekken om huiswerk te geven om de
leeropbrengsten richting cito te verhogen. In overleg
met Wendy en Niels.
Zie punt 6.
Ouderavond is geweest. Niels heeft overleg gehad met
de andere directeuren die hierbij aanwezig waren, zij
hebben er een positief gevoel aan over gehouden. Al
met al ook positieve ervaringen van ouders, maar er
zijn ook wat zorgen geuit door ouders. Deze moeten
bekeken worden. We zijn benieuwd naar de twee
proefweken, week 9 en 10. Niels ziet er geen
meerwaarde in om van te voeren een enquête te
houden, liever alleen erna. De normeringen van de
enquête moet vastgesteld worden door de mr. Er moet
ook rekening gehouden worden met de respons. Er
moet ook een meting gedaan worden bij de kinderen.
Op de volgende vergadering van 31 januari komt dit
punt uitgebreid aan de orde. Niels mailt van te voren
de stukken. Aan de hand daarvan bekijken we of we
nog een keer van te voren bij elkaar komen.

1 Rondvraag
1

Willemijn vraagt naar de stand van zaken omtrent de
speeltuin. Niels geeft aan dat het afgekeurd is en
gecertificeerd moet worden en dat kost veel geld. Er
wordt nader bekeken hoe dit opgelost moet worden.
Voorlopig wordt een deel afgebroken.
Daan: moet de ouderraad van de kibeo meergenomen
worden in de keuze voor andere schooltijden? Niels
geeft aan de we geen IKC zijn en dat Kibeo zelf zijn
ouders moet informeren.
Niels mailt morgen naar ouders dat we 12 december
gaan staken. Op 5 december wordt deze datum
definitief.

Besluitenlijst

Wie?

Actiepuntenlijst

Wie?

