MR vergadering
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25 april 2019
Pijlstaartschool Vinkeveen
19:30 – 22.00 uur
Olaf van Veen
Marleen Visschers

Aanwezig

: Brigitte van Kooten, Miriam van der Linden, Rianne Bots, Jaco van den
Dool, Jan Pieter Braam en Sonja Mons

Afwezig

:-

1)Opening
Een speciaal welkom aan Afroditi Panagodimou-Bakker. Dit is haar eerste MR- vergadering en zij zal
als nieuw ouder MR- lid toetreden.
2)Ingezonden stukken
Er zijn geen ingezonden stukken.
3)Mededelingen
Olaf is afgetreden als voorzitter van de GMR.
Een ad-interim (OBS De Willespoort) neemt deze taak nu waar. Dit betekent dat er een nieuw
GMR- ouderlid van de Pijlstaart benoemd moet worden.
4)Update lopende acties
Schoolondersteuningsprofiel Het opstellen van een schoolondersteuningsprofiel is niet
langer verplicht gesteld door het samenwerkingsverband.
Er wordt een beknopte versie opgenomen in de
nieuwe versie van de schoolgids.
Werkdrukgelden en
ERD gelden.

Dit proces loopt en is de volgende MR-vergadering een
agendapunt.

Planning onderwerpen
MR- vergadering

De agenda van deze MR- vergadering liet geen ruimte om
iemand uit te nodigen.
De volgende MR- vergadering is hier wel ruimte voor.
Graag zouden we Lisette en de OR nog een keertje
uitnodigen.
Bij de voorbereiding van de volgende vergadering zal een
keuze gemaakt worden.
De aangeleverde aanpassingen zijn doorgevoerd.
Eind mei legt Jaco het concept voor aan de MR.
Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt de uitstroomverwachting tijdens het eerste rapportgesprek in groep 7
met ouders besproken.
Dit schooljaar zal een instructiefilm met ouders gedeeld
worden over:
- hoe het rapport te lezen
- hoe de Cito- grafieken te lezen
- het verschil tussen methode en niet-methodetoetsen

Aanpassingen schoolgids
Uitstroomverwachting
groep 7 leerlingen

Ouderparticipatie

Olaf heeft Mick, voorzitter van de OR, uitgenodigd voor
deze MR-vergadering. Er is helaas geen reactie gekomen
op de uitnodiging.
Daarnaast is er geen inzage in de huidige financiën van de
OR.
Actie:
De OR zal uitgenodigd worden voor een persoonlijk
gesprek met Jaco, Miriam en Sonja om te kijken waar de
OR ondersteund kan worden.
Er lijkt behoefte de OR uit te breiden.
Jaco zal dit benoemen in zijn kennismakingsgesprekken
met nieuwe ouders. Ook zullen ouders hiervoor persoonlijk
benaderd worden.

Studiedag

(Cito)toetsen

De invulling van de studiedag a.s. in juni is veranderd.
Er zijn veel lopende ontwikkelingen en het lijkt daarom
niet verstandig wederom een nieuw thema aan te snijden.
Het team zal tijdens de studiedag in juni aan de slag gaan
met technologie en onderwijs en tevens de tijd krijgen om
lessen te ontwerpen in het ICT-lab.
Er blijken veel vragen te zijn bij ouders omtrent de
verschillen tussen de methodetoetsen en de Citotoetsen.
De ouderleden van de MR stellen voor een ouderavond te
organiseren waar toetsing in het onderwijs centraal staat.
Tijdens deze ouderavond zou er aandacht besteed kunnen
worden aan de vragen:
- we zien verschil tussen methodetoetsen en
Citotoetsen. Hoe communiceren we hierover.
- wat kan ik daaraan doen? (ouders en school)
- wat vinden we hier als school van?
De vraagstukken die op onze school actueel zijn, maar ook
in het nieuws regelmatig terugkomen, lijken een systemisch
probleem.

5)Aanmeldingen
Er komen veel verzoeken tot inschrijving binnen voor de groepen 3 t/m 8, naast de reguliere
aanmeldingen voor bijna 4 - jarigen.
Dit zijn verhuizers, maar ook kinderen vanaf andere scholen in Vinkeveen.
Op dit moment lijkt dit nog geen grote problemen op te leveren. In de middenbouw lijken volgend
jaar de grootste groepen te ontstaan, maar de groepsgrootte blijft tussen de 25 - 30 leerlingen.
Iedere aanmelding wordt zorgvuldig onderzocht en er wordt van te voren contact opgenomen met de
school van herkomst.
6)Ouderparticipatie
1. Ouderraad: zie hierboven.
2. Schoolplan:
Op dit moment wordt het schoolplan (2019-2023) geschreven a.d.h.v. een format aangeleverd door
Auro. Jaco geeft aan dat ook ouders en kinderen input mogen geven.
Het nieuwe schoolplan kan eventueel tijdens de ouder- thema avond gepresenteerd worden.
De volgende MR-vergadering wordt de conceptversie aan de MR worden voorgelegd.
7)Pilot groepsdoorbrekend rekenen
Leerkrachten van groep 4 hebben een collegiaal bezoek gebracht aan de Piet Mondriaanschool in
Abcoude. Hier wordt groepsdoorbrekend gewerkt op het gebied van rekenen.
Op dit moment zitten er grote niveauverschillen in de klas en de leerkrachten hebben het gevoel niet
iedere leerling tegemoet te kunnen komen in hun onderwijsbehoefte.

Wat is het doel van deze pilot?
instructietijd efficiënter inzetten en competentiegevoel van kinderen vergroten.
Kinderen zullen tijdens de meetmomenten het eigen leerproces positiever beoordelen en meer
rekenplezier ervaren.
Er blijft heterogeniteit bestaan, zodat er uitwisselingen van rekenstrategieën blijft bestaan en
iedereen kan excelleren.
Middels een enquête in google classroom zijn vandaag de groepen 4 ondervraagd. De pilot start na
de meivakantie. Na twee maanden zal dit op dezelfde manier geëvalueerd worden.
Wanneer is de pilot geslaagd?
- Wanneer het competentiegevoel van de kinderen omhoog gaat en zij een prettigere
rekenervaringen hebben opgedaan.
- Wanneer de leerkracht het gevoel heeft iedere groep te kunnen bedienen.
Naast het invullen van een enquête zal er ook een focusgroep zijn en vindt er dus een gesprek met
kinderen plaats.
Kunnen we ouderparticipatie aan (reken)onderwijs koppelen?
Kunnen ouders met kinderen rekenvaardigheden oefenen, zoals leesouders in de ochtend ingezet
worden? Hierbij zou gedacht kunnen worden aan het oefenen van de tafelsommen, klokkijken en het
automatiseren van erbij en eraf - sommen van 0 tot 20.
De personeelsleden van de MR geven aan dat thuis rekenen met ouders juist wordt afgeraden.
De huidige strategieën en methodes zijn anders dan voorheen en de opbouw hierin is erg belangrijk.
We zien dat kinderen daardoor juist erg in de war raken en deze inspanningen werken dan
averechts.
Actie:
Jaco zal een podcast maken over deze pilot.
De MR zal op de hoogte gehouden worden van het verloop van deze pilot.
8)Podcast
De eerste podcast staat online.
Jaco vraagt de MR- leden naar hun bevindingen.
Ideeën die geopperd zijn:
- podcast voor kinderen.
- kortere podcasts
9)Groepsverdeling
Volgend schooljaar starten we met 15 groepen en de indeling zal gelijk blijven.
Het gemiddelde per groep is 24 leerlingen.
De groepen 6 en 7 zullen volgend schooljaar boven de 25 leerlingen komen.
De andere groepen blijven onder de 25.
De ouderleden van de MR vragen of er een plan is wanneer er opnieuw een instroomgroep opgestart
moet worden halverwege het schooljaar of wanneer groepen meer dan 30 leerlingen hebben.
Ook de problematiek omtrent huisvesting komt weer terug.
Hier kan pas op ingezet worden wanneer een het daartoe behorende leerlingaantal daadwerkelijk
bereikt wordt (aanmeldingen).
De airco in bijgebouw 2 doet goed zijn werk nu.
Actie:
Dit succes naar ouders communiceren.
10) Rondvraag
Sonja: Sonja heeft gehoord dat kinderen van groep 7 het schoolplein schoonmaken.
Er is veel overlast van zwerfafval op het moment.
Jaco heeft op korte termijn een gesprek met de wijkagent.

11)

Actielijst:

Actie
Wie?
Voorbereiden inzet ERD- en werkdrukgelden schooljaar 2019-2020. Personeelsgeleding
MR
Instemmen op de personele verdeling (begin juni).
Allen
Planning onderwerpen over de MR- vergaderingen met daarbij
passende gasten
Ouders informeren over goedwerkende airco bijgebouw 2.
Stukje in de Pijlsnel aanleveren door PMR
Gesprek Jaco, Miriam en Sonja / OR
Podcast pilot groepsdoorbrekend rekenen
Conceptversie schoolondersteuningsprofiel voorleggen aan MR

Allen
PMR
Jaco neemt initiatief en
nodig uit
Jaco
Allen

eventuele gastsprekers.
Daarbij het jaarplan blijven monitoren, net als de plannen van Jaco
(technologie, ICT en visie aanscherpen)
Suggestie: IB kan de schoolstandaard presenteren.
Een beknopte versie van het schoolondersteuningsprofiel opnemen Ib en directie
in de schoolgids.
Ingezonden stukken beantwoorden.
Miriam en Olaf
Website MR-deel actualiseren.

Rianne

Schoolgids rondsturen en input aanleveren bij Jaco.

Allen

Vervolg aan de studiedag geven en ouders daarbij betrekken

Allen

Informatie - en gesprekbehoefte m.b.t. het huidige toetssysteem
Jaco
en de systematische problematiek die dit oplevert.
Op een later moment zal er een gesprek gepland worden met Jaco
en verschillende MR-leden.
Eerstvolgende vergaderdatum:
25 april 2019
23 mei 2019

