MR vergadering
notulen

Datum
Plaats
Tijd
Voorzitter
Verslaglegging

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

Aanwezig

: Brigitte van Kooten, Miriam van der Linden, Rianne Bots, Bert van Diemen,
Jan Pieter Braam en Sonja Mons

Afwezig

:-

1) Opening
Olaf opent de vergadering.
Een speciaal welkom voor José Uithol. Zij komt vanuit het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF) de
MR informeren over de mogelijkheden omtrent onderwijsrobots.
Tevens een speciaal welkom voor Sigrid. Zij sluit als ICT- coördinator aan bij het eerste
agendapunt over de onderwijsrobots.
2) Presentatie José Uithol
De Eendracht in Mijdrecht heeft vanuit de LOF- subsidie onderwijsrobot Eddy aangeschaft.
Deze robot is gedeeltelijk van OBS De Eendracht en gedeeltelijk van stichting AURO en kan
dus uitgeleend worden.
Aansluitend worden de mogelijkheden en ambities met betrekking tot ICT op de Pijlstaart
bekeken. Vooral het opzetten van beleid en een visie met betrekking tot ICT en onderwijs lijkt
een nodige eerste stap te zijn.
Ook het uitbreiden van het aantal chromebooks blijkt een wens te zijn.
Actie:
In het team zullen we gaan brainstormen over de ambities ten aanzien van de rol van ICT in
ons onderwijs en het ICT- beleid op de Pijlstaart.
3) Ingezonden stukken
Er zijn geen ingezonden stukken.
4) Update lopende acties
Acties
Update website; Rianne levert een stukje aan
waarin zij zich zelf voorstelt.
Concept verslag laatste GMR- verslag
Lijstje speerpunten MR
(o.a. ICT en aansluiting VO)
Wellicht wederom een passende spreker
uitnodigen

Status
Rianne levert dit aan.
Gedeeld
Olaf

5) Taalbeleidsplan
De koppeling tussen de resultatenmonitor en Parnassys werkt nu. Brigitte heeft per klas de
gemiddelde taalcijfers uitgerekend van dit schooljaar tot nu toe. Dit geeft een realistisch
beeld en lijkt dus te kloppen.
Ook is er een enquête uitgezet met vragen over differentiatie binnen de groep, de plusgroep
en taaltoetsen. Op de volgende bouwvergadering wordt de evaluatie van deze enquête
gepresenteerd en wordt het afsprakendocument daarop aangepast.
Er wordt nog niet gedifferentieerd in de klassen zoals we dat in een ideale situatie graag
zouden zien. De nieuwe taalmethode is ook echt wel pittig. In groep 7 bijvoorbeeld werken
de leerkrachten nu voor het eerst met deze nieuwe methode. Er is sprake van een
overgangsfase; het differentiëren zal in de nabije toekomst beter moeten gaan.
Ook is er een nieuwe partij leesboeken geleverd, waardoor we de bibliotheek aantrekkelijker
maken voor leerlingen.
Actie:
Het taalbeleidsplan blijft een vast agendapunt op de MR- vergaderingen.
Dit schooljaar zal de Pijlstaart zich oriënteren op nieuwe methodes voor begrijpend lezen en
aanvankelijk lezen. Ook dit zal terugkomen in de MR.
6) Update traject communicatie
Naar aanleiding van de individuele gesprekken zal Bert op dinsdag 19 december de
samenvatting van deze gesprekken delen in het team.
Dit is gesplitst in de communicatie naar de directie en de communicatie onderling.
Een extern persoon zal ingezet worden om het team te trainen in o.a. feedback geven en
ontvangen.
Hetgeen in de individuele gesprekken naar voren is gekomen, komt overeen met resultaten
van de laatste WMK- enquête onder leerkrachten.
Actie:
De MR adviseert het team referenties aan te vragen over een gekozen bureau om een
traject zoals met het eerder ingeschakelde bureau OCTO te voorkomen.
7) Rondvraag
- Jan Pieter: Wat is de status na het uitgebrachte advies m.b.t. de schoolvakanties?
- Bert: Heeft Olaf contact gehad met het bestuur over het uitbetalen van salarissen en
de stakingsdag op 12 december?
- Sonja: Het valt op dat groep 6 dit schooljaar minder huiswerk krijgt dan groep 5?
8) Planning MR 2017 - 2018
Voorstel data MR- vergaderingen:
- 12 april 2018
- 31 mei 2018
Actielijst:
Actie
Concept schoolondersteuningsprofiel aan de MR voorleggen
Rianne levert als nieuw MR- lid een stukje aan voor de website
Conceptverslag van de GMR- vergadering
Aankomende GMR- vergadering en vervanging Anouk
Update vervanging bij ziekte en IPPON

Wie?
Bert
Rianne
Olaf
Olaf en ?
MR- teamleden

Update jaarplan en actielijst
Iemand uitnodigen aansluitend bij de opgestelde speerpunten
- Marga Hoohenkerk van het Veenlanden College?
- Open vragen formuleren
Update openstaande vacature vervanging zwangerschapsverlof
Anouk

MR- teamleden
MR- leden

Bert

