MR vergadering
notulen

Datum
Plaats
Tijd
Voorzitter
Verslaglegging

: 17 januari 2019
: 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,
Jaco van den Dool, Jan Pieter Braam en Sonja Mons

Afwezig

:-

1) Opening
Een speciaal welkom aan Jaco van den Dool.
2) Ingezonden stukken
Er zijn geen ingezonden stukken.
3) Update lopende acties
Schoolondersteuningsprofiel

Ventilatiesysteem overkant II.
Huisvesting
Begroting AURO

Het opstellen van een schoolondersteuningsprofiel is niet
meer verplicht gesteld door het
samenwerkingsverband.
Er wordt een beknopte versie opgenomen in de
schoolgids.
In week 3 is de airco geplaatst bij overkant II.
De directie heeft aanvraag bij de gemeente gedaan
voor extra vierkante meters.
De GMR heeft op dit moment inzicht in de begroting.
Wanneer de begroting is vastgesteld zal deze gedeeld
worden met de MR.

4) Methode begrijpend lezen
Na een oriëntatietraject zijn er vier methodes geselecteerd en uitgeprobeerd.
Vervolgens heeft uitgever Malmberg over twee methodes een presentatie verzorgd.
Uiteindelijk is gekozen voor de digitale methode ‘leeslink’, omdat:
- er differentiatie wordt geboden op drie niveaus.
- er twee lessen per week zijn (een leerkracht gebonden les en een zelfstandige verwerking).
- de onderwerpen breed en actueel zijn.
- de tekstvormen afwisselend zijn (gedichten, verhalen, nieuwsberichten)
In week 3 heeft er een teambrede scholing plaatsgevonden.
Inmiddels zijn de groepen 5 t/m 8 gestart met deze methode Leeslink.

Nog in ontwikkeling:
Begrijpend luisteren gaat vooraf aan begrijpend lezen.
In Kleuterplein, de methode voor groep 1 en 2, wordt dit aangeboden.

De komende tijd zal de doorgaande lijn ontwikkeld moeten worden voor groep 3 en 4.
Tevens zullen we moeten kijken naar bijpassende toetsen (Cito en methodegebonden).
5) Schooladvies VO
Dit schooljaar zal er voor het eerst eind groep 7 een uitstroomverwachting gedeeld worden
met ouders. Dit gaat vooraf aan het schooladvies dat in groep 8 gegeven zal worden.
Dit met het doel om hierover eerder en transparant te communiceren en verrassingen in
groep 8 te voorkomen. Ouders kunnen zo ook gerichter de open avonden van de
middelbare scholen bezoeken.
De oudergeleding geeft aan dat het verschil tussen de methodetoetsen en Citotoetsen
groot is en dat dit lastig te begrijpen blijft, ondanks de toelichting op o.a. de
informatieavond.
Tevens geven zij aan dat veel ouders niet doorbladeren in het rapport en daardoor niet
aankomen bij de Citotoetsen.
Ook vraagt de oudergeleding zich af of het gesprek waarin de uitstroomverwachting wordt
gedeeld, net als in groep 8, met het kind erbij is.
Actie:
Het team zal met elkaar de opbouw van de rapportgesprekken onder de loep nemen. In
ieder rapportgesprek zullen de Cito – scores, en de daarbij behorende grafieken, besproken
worden.
Wellicht is het een idee de rapportmap anders in te richten; voorin de Citotoetsen en
achterin de methodetoetsen.
Ook zal de invulling van het gesprek eind groep 7 nog verder uitgewerkt moeten worden. Het
is nu nog onbekend of de leerlingen hier ook zelf bij zullen zijn en of dit gesprek schriftelijk
vastgelegd dient te worden.
6) Mogelijke staking 15 maart
15 maart is er wederom een landelijke staking gepland.
De oudergeleding geeft aan dat het fijn is dit tijdig te communiceren naar ouders.
Actie:
Er zal een aankondiging geplaatst worden in de Pijlsnel van februari.
7) Vakantieplanning 2020
De werkgroep vakantieregeling BO/VO De Ronde Venen heeft drie opties aangeleverd t.a.v.
het vakantierooster 2019-2020.
De MR heeft gestemd en de uitslag wordt teruggekoppeld.
8) Rondvraag
Er is geen rondvraag.
9) Sluiting
Bert bedankt de MR voor de prettige en constructieve vergaderingen, waarin het belang
van de school en de kinderen altijd voorop hebben gestaan.
Actielijst:
Actie
Rianne levert een stukje aan t.b.v. de website.
Beveiligingscertificaat aanschaffen.
Voorbereiden inzet ERD- en werkdrukgelden schooljaar 2019-2020.
Instemmen op de groepsverdeling (half april) en personele verdeling
(begin juni).
Planning onderwerpen over de MR- vergaderingen met daarbij

Wie?
Rianne
Personeelsgeleding
MR
Allen
Allen

eventuele gastsprekers.
Daarbij het jaarplan blijven monitoren.
Suggestie: IB kan de schoolstandaard presenteren.
Bij de Pijlsnel van eind januari wordt de vacature verstuurd voor een
nieuw MR- ouderlid.
Een beknopte versie van het schoolondersteuningsprofiel opnemen
in de schoolgids.
Betrokkenheid ouderraad,
OR uitnodigen bij een volgende MR- vergadering.
Wanneer de begroting beschikbaar is zal deze in de MR bekeken
worden.
Mogelijke staking 15 maart in Pijlsnel vermelden
Gesprekken t.a.v. uitstroomverwachting in groep 7 vormgeven:
Eerstvolgende vergaderdatum:
7 maart 2019
25 april 2019
23 mei 2019

Olaf
Ib en directie
Jaco
Jaco / GMR
Gedaan
Ib en directie

