MR vergadering
notulen

Datum
Plaats
Tijd
Voorzitter
Verslaglegging

: 14 april 2016
: Pijlstaartschool Vinkeveen
: 19:30 – 22.00 uur
: Marien van der Velden
: Marleen Visschers

Aanwezig

: Brigitte van Kooten, Anneke Tonjes, Miriam van der Linden,
Bert van Diemen, Marien van der Velden en Olaf van Veen

Afwezig

: Sonja Mons

1) Opening
Sonja Mons is afwezig.

2) Ingezonden stukken
Er zijn geen ingezonden stukken.

3) Update lopende acties

Acties
MR- training volgen door Sonja
Mogelijkheden pollen website onderzoeken –
PR van de MR

MR – verkiezing - stand van zaken
Vervanging Anouk GMR
MR- reglement up-to-date maken en aan
Bert voorleggen
Papiercontainers

Ventilatiesysteem in lokalen groep 5a en 5b

Status
Dit wordt nagevraagd bij Sonja.
Brigitte geeft aan dat zij dit bij collega Sigrid (ICT)
heeft nagevraagd.
Alles is mogelijk, maar het kost geld.
Brigitte vraagt na wat de kosten precies zijn.
Dit is een agendapunt.
Collega Jessica gaat twee keer naar de GMRvergadering.
Olaf heeft het document herschreven.
Bert heeft het document goedgekeurd.
De nieuwe versie is van kracht per 1 mei 2016.
Iedere klas heeft nu een papierbak.
Groep 8 leegt de papierbakken en zet de
papiercontainers aan de weg.
In de meivakantie wordt dit in orde gemaakt.

4) De basis op orde
8 februari hebben we een studiedag met het hele team gehad, onder leiding van
Annemarie de Graaf van Onderwijs Advies.
Vervolgens zijn er klassenbezoeken geweest in de groepen 3 t/m 8 aan de hand van een
kijkwijzer. Na ieder klassenbezoek vond een terugkoppeling/ feedbackgesprek plaats met de
leerkracht.
Donderdag 21 april komt Annemarie in de bouwvergadering deze gesprekken en
klassenbezoeken evalueren. Uiteindelijk worden de puntjes op de i gezet in het bestaande
afsprakendocument en dan wordt het document vastgesteld.

Volgend schooljaar staat de invoering van de nieuwe taalmethode gepland.
Voordat de taalmethode ingevoerd wordt zal er al een eerste aanzet tot het maken van een
afsprakendocument gedaan worden.
Actiepunt:
Als de afsprakendocumenten omtrent taal en spelling klaar zijn zullen we deze aan de MR
voorleggen.

5) Analyses in Parnassys
Marleen laat het programma Ultimview zien. Ultimview zit gekoppeld aan ons
computersysteem Parnassys.
Ultimview zet de data vanuit Parnassys om in dashboards; zo worden de opbrengsten in
beeld gebracht.
Ook in Parnassys zitten verschillende analyses, grafieken en doorsneden op basis van de
opbrengsten en scores. Marleen laat er een aantal zien.
Volgend schooljaar wil de directie / IB meer aan de slag gaan met schoolstandaarden.
Dit betekent dat er gekeken wordt naar de populatie van de school en de groep. Zo kan je
gedetailleerder en realistischere doelen stellen per groep. Zo wordt er niet alleen sec naar d
data gekeken, maar ook naar het kind en het verhaal ‘achter de score’.

6) Nieuwe taalmethode
De school heeft besloten de nieuwe versie van Taal op Maat aan te schaffen.
Schooljaar 2016-2017 zullen de groepen 4 t/m 6 starten met deze nieuwe methode.
Brigitte laat de zichtzending van Taal op Maat zien.
De grootste verschillen met de oude methode zijn:
- Hoger (uitstroom)niveau
- Onderwijs in 3 niveaus
- Moderner: veel opzoekopdrachten, gebruik van informatiebronnen,
studievaardigheden en gebruik van verschillende media
- Woordenschat, mondelinge taalvaardigheid en schriftelijke vaardigheid zitten in de
methode verweven.
- Veel aandacht voor samenwerken en evalueren
Er zijn ook mogelijkheden digitaal te toetsen; de computer maakt dan meteen een
foutenanalyse. Volgend schooljaar zal een groep als pilot hiermee starten.
Er is al een aanzet gemaakt tot het opstellen van een afsprakendocument. Dit document zal
ook voorgelegd worden aan de methodespecialist.
Actiepunt:
De methode zal aangeschaft worden voor de groepen 4 t/m 6. Hiervoor is een
overstapprogramma nodig.
Het afsprakendocument zal aan de MR voorgelegd worden.

7) Formatie 2016-2017
Er is voor volgend schooljaar eigenlijk maar één reële, voor de hand liggende, optie. Deze
verdeling geeft een mooie verdeling van de groepen en geeft rust. Tevens zijn er weinig
verschuivingen nodig. Ook hoeven er geen groepen gehusseld te worden.
Het opvallendste is dat er volgend schooljaar met 3 kleutergroepen gestart zal worden i.p.v.
de 4 kleuterklassen die er nu zijn.
Het geschatte aantal leerlingen bij het begin van het schooljaar 2016-2017 is 325. Dit
betekent een terugloop; we gaan dan ook terug van 15 groepen naar 14 groepen.
Dit lijkt o.a. te komen door een geboortedip in 2012.
Bert geeft aan dat hij verwacht dat het leerlingaantal per 1 oktober 2017 weer zal stijgen. Zo

zijn er op dit moment al aanmeldingen van gezinnen die gaan wonen in de nieuwe wijk
Vinkeveld.
Laurette (administratie) en Ruud (conciërge) zullen hetzelfde aantal uren behouden.
Dit geldt ook voor Sigrid (ICT), Debby (toptalenten) en de directie-uren.
Ook zal Axel één dag per week als vakleerkracht bewegingsonderwijs blijven.
Het aantal uren voor IB en RT blijft in ieder geval gelijk, wellicht is er iets aan uitbreiding
mogelijk.
Actiepunt:
Maandag 18 april zal de brief met deze verdeling naar alle ouders gaan.
In de volgende vergadering wordt er ook gekeken naar de verdeling van de leerkrachten
over de groepen.

8) Terugkoppeling GMR
Olaf is nu voorzitter van de GMR.
Olaf geeft aan dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met de Raad van Toezicht.
Er is o.a. gesproken over de oprichting van een nieuwe vervangingspoule. Deze gaat
bestaan uit jonge leerkrachten die eerst een tijdelijk contract zullen krijgen. Wanneer er een
vacature is binnen de stichting krijgen zij hierbij (lichte) voorrang.
Ook wordt er gestart met de Auro Academy. Dit schooljaar vinden er nog twee
bijeenkomsten plaats. Op de Zuidooster is een bijeenkomst over IPC en op de
Molenlandschool een bijeenkomst over coöperatieve werkvormen.
Volgende week is er opnieuw een GMR- vergadering. Jessica en Olaf zullen hier naartoe
gaan. Jessica vervangt Anouk tijdens haar zwangerschapsverlof.
Actiepunt:
De volgende MR – vergadering zal Olaf een terugkoppeling geven van de GMRvergadering in de week van 18 april.

9) MR- verkiezing
Er zijn twee kandidaten voor de MR- verkiezing. Zij zullen een kort stukje over zichzelf schrijven
waarin zij zichzelf voorstellen.
Na het stemmen zal er een ‘eerste reserve’ zijn.
Ieder gezin krijgt één stem (ook gescheiden ouders). Ouders kunnen hun stembriefjes
inleveren in de blauwe MR- brievenbus.
Actiepunt:
Olaf zal de twee kandidaten vragen een stukje aan te leveren.
De week na de meivakantie zullen de brieven en stembriefjes uitgedeeld worden.
De ouders hebben daarna twee weken de tijd om te stemmen.

10) Rondvraag
Er zijn geen vragen.

Actielijst:
Actie
Online zetten MR- reglement (per 1 mei 2016)
De twee MR- kandidaat vragen een stukje aan te leveren
Brieven en stembriefjes uitdelen aan alle jongste kinderen van het
gezin
Navragen kosten pollen op website

Wie?
Olaf regelt dit via
collega Sigrid
Olaf
Team
Brigitte

Afsprakendocument omtrent taal – en spellingonderwijs delen in de
MR

Volgende data:
- 2 juni MR- vergadering

Personeelsleden MR

