Notulen MR Willibrordusschool Zierikzee 2017
Datum: 31 januari 2018
Aanvang: 19.30 uur
Aanwezig: Ine, Paul, Niels, Willemijn, Joost
Afwezig: Daan, Jolanda
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Inhoud

Door wie

Welkom, opening en mededelingen

Paul
allen

Status

Paul opent de vergadering.
Paul gaf aan dat Niels de notulen van de teamvergadering door
zou zenden is niet gebeurd. Niels stuurt vanaf heden door naar de
MR.
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Mededelingen directie
Niels
Tussenresultaten (cito worden afgenomen) Eerste tussenresultaten
zijn bekend. Omtrent groep 8 is positief op uitzondering van
begrijpend lezen. Wendy en Joost maken een selectie van aantal
leerlingen gaan extra aan de slag met Niels buiten de klas is
methode Blitz voor aangeschaft. Eerste tussenresultaten van
overige groepen schets wel dat er risicovolle groepen/resulaten
zijn.
Sociale veiligheid is 13 februari info avond voor groep 6,7 en 8. Zij
gaan curatief traject volgen om sociale weerbaarheid te vergroten.
Krijgen 4 trainingen en wordt ook gedeeld met ouders wat er
besproken is.
Wordt een methode gekozen; Kwink of Vreedbare school zijn over.
Werkgroep is samen met ondersteuning van RPCZ aan het werk
om een methode te kiezen.

Informerend
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Notulen team 2 november 2017
is al behandeld

Paul

Informerend

Notulen team 16 november 2017
is al behandeld
Notulen team 21 november 2017
vraag van Paul: Rapport van de inspectie was nog niet binnen toen
nu uiteraard wel. Paul zijn vraag is of er nog verrassingen in
stonden. Niels gaf aan dat we op alle gebieden voldoende
gescoord hebben. Is reeks ook bij school op de kaart aangepast
naar voldoende.
Bij kantoor op slot is de vraag is er nog zoveel op papier aanwezig.
Soms liggen er papieren uitgeprint. Vanwege de privacy is dit.
Notulen team 30 november 2017
Borgingsdocument huiswerk: We hebben als team geconcludeerd
dat we meer en gerichter huiswerk kunnen gaan inzetten om de
leeropbrengsten te verhogen.
Notulen team 14 december 2017
Pi spello. Is een methode die ontwikkeld is voor leerlingen die
moeite hebben met het reguliere aanbod. Zitten nu in ons gebouw
een dag in de week. Wij hebben de materialen aangeschaft voor
de school onderzoeken nu hoe we dit het beste kunnen inzetten.
Notulen team 9 januari 2018
was identiteitsvergadering voorgezeten door Jan. Vraag wie is Jan.
Is Jan Meeuwsen identiteitsbegeleider van Prisma. Samen
gekeken hoe kunnen we kinderen meer bij dit onderwerp
betrekken.
Notulen MR
goedgekeurd.
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GMR
Joost licht toe.

Daan/Joost

informerend
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Stukken Prisma

allen

informerend
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Stand van zaken in groep 8
Cito resultaten zijn bekend. begrijpend lezen onder landelijk gem
rest erboven. Toetsen geëvalueerd en gaan nu inzetten op de
leerlingen waar we nog winst verwachten.
Schooladviezen zijn geweest en waren positieve gesprekken.

allen

Informatieavond is geweest met Vicky Faut vanuit het VO en
informatie avond vanuit de school over plan van aanpak voor groep
8.
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Sociale veiligheid

allen

zie opening.
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Andere schooltijden

allen

normering bepalen. De norm is erg belangrijk om vast te stellen.
De MR is hierin bepalend. Verplicht voor de MR:
informeren dat er een raadpleging moet komen. Kan op volgende
drie manieren: (enquête), (referendum), (Digitaal loket)
MR kiest voor de enquête op 3 niveaus leerling, ouder en
leerkracht. (digitale enquête)
normering respons: besloten dat ouders groep 8 niet deelnemen.
respons groep 1 t/m 6 weegt zwaarder.
Volgende keer percentages vaststellen en enquête vormgeven.
Ine doet voorstel om bij elkaar te komen.
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Rondvraag

allen

Paul: Volgende keer instroom en uitstroom bekijken. instroom nu
23 en uitstroom 17. Laatste week 3 nieuwe kijkers.
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allen

