Notulen MR Willibrordusschool Zierikzee 2017
Datum:4 oktober 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.
Niels licht zijn rol toe in de mr. Hij zal niet altijd de hele
vergaderingen aanwezig zijn. Zo is er ook ruimte om
zaken zonder de directeur te bespreken.

2

Mededelingen directie

Inspectie bezoek op 14 november. De stuurgroep
binnen Prisma bereid dit bezoek voor. De inspectie gaat
weer in de groepen kijken.
Didactisch handelen: studiedagen worden hier aan
besteed, Wendy en Niels. Niels en Wendy brengen ook
klassenbezoeken.
Staking: morgen op 5 oktober. Prisma steunt de actie.
Evt. ook nog 2 dagen in november, hangt af van het
verloop.
Schoolfruit start weer in november.
Niels probeert zoveel mogelijk contacten te leggen om
ruimtes die binnen school nog leeg staan te verhuren.
Bijvoorbeeld aan Kibeo, Pi -spello en Praktijk
waterschoot. Paul geeft aan dat het misschien een idee
is om in de toekomst te kijken naar een geheel andere
indeling van de school.

3

Notulen team 23 mei 2017
Notulen team 1 juni 2017
Notulen team 15 juni 2017
Notulen team 22 juni 2017
Notulen team 25 augustus 2017
Notulen team 14 september 2017
Notulen team 19 september 2017
Notulen MR 30 mei 2017

23 mei 2017
Daan vraagt om uitleg over de bovenschoolse
identiteitscommissie. Niels geeft uitleg hierover. Niels
heeft onlangs met alle directeuren een studiemiddag
over identiteit gehad.
Paul: Tcoz? Leerkrachten kunnen aangeven dat zij willen
invallen voor hun eigen groep, maar zij moeten dan wel
ingeschreven staan.
1 juni 2017 geen opmerkingen.
15 juni 2017 geen opmerkingen.
20 juni 2017 geen opmerkingen.
Niels licht de teamnotulen van 24 augustus toe.

25 augustus 2017 geen opmerkingen
14 september 2017 Daan vraagt uitleg over de vacature
voor bovenschoolse auditor.
19 september 2017 Daan vraagt of het inspectiekader
gedeeld kan worden met de mr leden en ouders die in
gesprek gaan met de inspectie.
MR 30 mei 2017 geen opmerkingen.
4

GMR
Notulen 11 april 2017
Overleg GMR met RVT

Daan: De GMR heeft de raad van toezicht uitgenodigd
om met hen te vergaderingen. Er is geïnventariseerd
welke wensen de GMR heeft. Bijvoorbeeld hoe de raad
van toezicht de evt. samenwerking met SKOB ziet.
Tevens is de GMR geïnteresseerd wat de raad van
toezicht zou willen van hen.
Jaarcijfers ziekteverzuim waren goed.
Actieplan 2017-2018: zie notulen GMR
Joost: uitleg over IKC.
Vanuit de GMR wordt er gekeken om de Mr cursus start
en vervolg te bundelen. Willemijn wil hem graag volgen.
Fusie met SKOB wordt dit schooljaar bekend. Daar is ook
budget voor.

5

Stukken Prisma

Eindevaluatie stichting Prisma.

6

Passend onderwijs

O3 en Kind op 1 ( Wlacheren)gaan samen. Als school
hebben we daar geen invloed op.
Dit punt mag van de agenda de volgende keer.

7

Voortgang Kwaliteitsplan en stand
van zaken groep 8 i.v.m.
eindtoets

Voortgang van groep 8: scoorde 1 punt onder het
landelijk gemiddelde bij de entreetoets in groep 7.
Wendy heeft hiervan een analyse gemaakt. Twee
leerlingen gaan waarschijnlijk niet meedoen met de
eindtoets, wordt onderzocht door de orthopedagoog.
Joost onderzoekt nog waar er meer winst te behalen is.
Er komen vervroegde citotoetsen zodat er nog een
analyse gemaakt kan worden om beter aan te sluiten op
de gebieden waarop lager gescoord worden.
Niels geeft aan dat we moeten afwegen wat centraal
staat; de ontwikkeling van het kind of de ieptoets. We
gaan ook aan de slag met de sociale veiligheid.

8

Continue onderwijs

Niels: er is een inventarisatie geweest bij het team.
Het is besproken bij de eerste teamvergadering. Wat
willen ouders, de kwaliteit van het onderwijs, de positie

van de school. We zouden dan wel willen kiezen voor
het 5 gelijke dagen model. Op 30 oktober is er een
ouderavond waarin 2 directeuren van Prisma uitleg
geven, ouders van scholen die continue rooster draaien
en Kibeo. We willen we 2 weken proefdraaien. Daarna
komt er een ouderraadpleging die wordt georganiseerd
door de MR.
9

Jaardoelen vaststellen

De jaardoelen van de GMR komen aan de orde. Het
actieplan van de school wordt ook door Niels gedeeld in
de MR.

10

Verloop/mutaties in het
leerlingenbestand

We gaan waarschijnlijk wel groeien de komende jaren.

11

Rondvraag

Daan: kunnen de ouders van de MR ook gebruik maken
van de Prisma drive. Niels gaat dit vragen aan Clarence.

Besluitenlijst

Wie?

Actiepuntenlijst

Wie?

Willemijn opgeven voor de startcursus van de MR.

Joost

