MR vergadering
notulen

Datum
Plaats
Tijd
Voorzitter
Verslaglegging

: 14 juni 2017
: Pijlstaartschool Vinkeveen
: 19:30 – 22.00 uur
: Olaf van Veen
: Marleen Visschers

Aanwezig

: Brigitte van Kooten, Miriam van der Linden, Anneke Tönjes, Bert van Diemen,
Sonja Mons

Afwezig

: Jan Pieter Braam

1) Opening
Olaf opent de vergadering.
2) Ingezonden stukken
Er zijn geen ingezonden stukken.
3) Update lopende acties
Acties
Hoe betrekken we de achterban?
Hoe zorgen we ervoor de MR meer zichtbaar
is? Website up-to-date houden.
Brief naar ouders versturen met de evaluatie
van het jaarplan 2016-2017 en daarbij een
vooruitblik naar het jaarplan voor schooljaar
2017-2018.
Verslaglegging GMR- vergadering.
Luchtkwaliteit overkant 2.
Stukje snoepbeleid opnemen in de
schoolgids en/of Pijlsnel
Terugkoppeling WMK- enquête

Status
De website is helemaal up-to-date. De MR gaat een
korte introductie geven tijdens de HWW-avonden
(kleutergroepen) om contact met te houden met de
achterban.
Nog regelen voor de zomervakantie

Deze heeft Olaf inmiddels gemaild.
Geregeld.
Dit staat in de nieuwe schoolgids.
Deze brief is verstuurd bij de laatste Pijlsnel. In deze brief
staan alle tips en tops vanuit de analyse van de
enquête.
Er zijn geen reacties op deze brief.

4) Toetsresultaten nieuwe taalmethode
Het huidige systeem waarin we de taalcijfers invoeren, de resultatenmonitor van Wolters
Noordhoff, is nog niet gekoppeld aan Parnassys. Dit wordt steeds toegezegd door Wolters
Noordhoff, maar het is nog niet beschikbaar.
Dit heeft consequenties; alle cijfers moeten handmatig ingevoerd worden in Parnassys en de
resultaten zijn niet zichtbaar in ons leerlingvolgsysteem.
Hier is de taalwerkgroep druk mee bezig. Ook is de directie in onderhandeling over een
mogelijke schadevergoeding en/ of tegemoetkoming.
Het team overweegt volgend schooljaar de taalcijfers weer opnieuw in te gaan voeren in

Parnassys. Helaas biedt Parnassys veel minder mogelijkheden dan de resultatenmonitor. We
betalen op dit momenten wel voor deze diensten, maar kunnen ze dus niet gebruiken.
Voorbeeld: de resultatenmonitor geeft na het invoeren van de toets een ‘taakbriefje’ waar
precies op staat wat de kinderen moeten herhalen na de toets of waar zij kunnen verdiepen
(differentiëren). Parnassys biedt deze mogelijkheid niet.
Actie:
In de volgende MR- vergadering zal Brigitte, namens de taalwerkgroep, opnieuw een update
geven.
5) Update traject OCTO
Na de teambrede aftrap van dit traject heeft ieder teamlid schriftelijk input kunnen leveren.
Bureau OCTO heeft vervolgens de rapportage gepresenteerd aan het team op 16 mei.
Op de laatste studiedag van 7 juni heeft Bert een terugkoppeling gegeven aan het team.
Ook Thessa en Marleen, de ib’ers, hebben dat gedaan.
Prioriteit heeft het verbeteren van de communicatie intern.
6) Terugkoppeling ouderpanels
Nieuwe ouders:
Ieder schooljaar nodigt Bert ouders uit van kinderen die pas 4 maanden op school zitten. Er
zijn twaalf ouders uitgenodigd, maar helaas was er geen animo. Dit gesprek heeft niet
plaatsgevonden.
Ouders groep 8-leerlingen:
Ouders van schoolverlatende kinderen vullen de Exit-lijst van WMK in. Volgend schooljaar
willen we ook een aantal van deze ouders uitnodigen om over de resultaten te praten. Deze
ouders zijn immers ervaringsdeskundige en kunnen ons veel waardevolle feedback geven.
Grote driejaarlijkse tevredenheidsenquête:
Ook naar aanleiding van de WMK- enquête hebben we een ouderpanel gevormd.
De verslaglegging van dit gesprek is gedeeld in het team en met de ouders die aanwezig
waren. Dit verslag is nu ook gedeeld in de MR.
Volgend schooljaar zal een aantal punten terugkomen in bouwvergaderingen om afspraken
te maken en een doorgaande lijn op te stellen en te borgen.
Zo zijn bijvoorbeeld de verschillen tussen groepen te groot wanneer het gaat om het
informeren over toetsmomenten. Sommige leerkrachten mailen dit structureel aan ouders, op
eigen initiatief. En andere leerkrachten niet. Dit levert verwarring, maar ook verwachtingen
op.
Tevens zal de doorgaande lijn wat betreft huiswerk onder de loep genomen worden.
Het ouderpanel gaf tevens duidelijk aan dat communicatie belangrijk is en vooral ook te
communiceren waarom je iets NIET doet. Zo nemen wij sinds drie schooljaren de Entreetoets
niet meer af, dit is dat schooljaar uitvoerig gecommuniceerd, maar wordt nu niet meer
gedaan.
Ook geeft het ouderpanel aan dat de Pijlsnel effectiever ingezet kan worden; er gebeurt
veel op school en dat mag je vertellen! (“be good and tell”)
De invulling van de voortgangsgesprekken zal opnieuw aan bod komen in de eerste
bouwvergadering van het schooljaar. In het voortgangsgesprek in november zal wel degelijk
gesproken worden over resultaten en de cognitieve ontwikkeling van kinderen, naast de
sociaal emotionele ontwikkeling en de input die geleverd wordt middels het ouderformulier.
Ook is er gesproken over de deelname aan RT, plusprojecten bij Debby, Rekentijger en de
compactprogramma’s van taal, spelling en rekenen. In hoeverre berichten we ouders over
de start van deze activiteiten en wanneer er gestopt wordt met deze activiteiten? De
ervaring is dat hoe meer informatie er gegeven wordt, de verwachting aan hoeveelheid
informatie toeneemt.
De leerkrachten geven aan dat het veel werk is dit alles aan ouders te rapporteren. De MRouderleden zijn hierover van mening verdeeld. Enerzijds wordt er vertrouwen in de school

genoemd en zijn er twee meetmomenten in het schooljaar. Anderzijds zouden zij graag op
de hoogte gebracht willen worden van veranderingen.
Actie:
Bert plant deze onderwerpen in op de vergaderingen in het nieuwe schooljaar.
7) Formatie (verdeling leerkrachten)
De MR geeft instemming op het voorstel.
Actie:
15 juni 2017 wordt de brief met de groepsindeling en de nieuwe leerkrachten verstuurd aan
alle ouders.
Ook de verdeling van de kleuters over de twee groepen 3 wordt dan bekend gemaakt.
Net als de verdeling van de drie nieuwe kleuterklassen.
Tot slot zal de plattegrond gedeeld worden, omdat er wat groepen zullen verhuizen.
Op dit moment zijn de leerlingen twee jaar achterelkaar het hoofdgebouw uit; groep 5 en 6.
Dit willen we graag doorbreken zodat een klas niet meer twee jaar achterelkaar aan
‘d Overkant zit. Het gevolg daarvan is dat de huidige groep 6 drie jaar aangesloten buiten
het hoofdgebouw zit.
In de brief worden ook alle data van de HWW- avonden in september 2017 alvast gemeld.
Dit is één van de punten die ouders eerder als feedback hebben gegeven en nemen we nu
meteen mee.
De verwachting is nu dat er volgend schooljaar geen instroomgroep opgestart zal worden.
Echter blijft dit lastig te voorspellen, omdat er de laatste twee jaar een trend zichtbaar is dat
ouders steeds later aanmelden. Ook de nieuwe wijk Vinkeveld is van invloed op de
aanmeldingen.
8) Rondvraag
Olaf geeft aan dat er tijdens de laatste GMR- vergadering gesproken is over de landelijke
PO-actie.
Inmiddels hebben de ouders van de Pijlstaart een brief ontvangen over de prikactie op
27 juni. Hier zijn slechts twee reacties op binnengekomen van ouders. Fijn dat ouders solidair
zijn!
Anneke vertelt dat zij er deze vergadering voor het laatst bij is. Rianne neemt haar taken in
het nieuwe schooljaar over.
Actielijst:
Actie
Het MR- gedeelte op de website up-to-date maken
Toetsresultaten nieuwe taalmethode delen in de MR

Stukje tekst over snoepbeleid opnemen in de schoolgids en/of Pijlsnel
Traject OCTO up date geven, schooljaar 2017-2018
MR stelt zichzelf voor tijdens de HWW – avonden.
19 september is de HWW avond van de kleuters.
Onderwerpen vergaderingen 2017-2018 plannen n.a.v. diverse

Wie?
Olaf/ ICT
14 juni 2017 niet
mogelijk.
Verschuiven we naar
de volgende MRvergadering.
Taalwerkgroep
Team
MR,
personeelsgeleding
MR,
Ouderleden
Bert

ouderpanels
Brief naar ouders versturen met de evaluatie van het jaarplan 20162017 en daarbij een vooruitblik naar het jaarplan voor schooljaar
2017-2018.

Bert/IB

Volgende data:



Afsluiting en afscheidsetentje Anneke: 24 augustus 2017
Eerste MR- vergadering schooljaar 2017-2018: 28 september 2017

