Notulen MR-vergadering dinsdag 14 januari 2020
Opening
Bianca heet Peter van harte welkom als nieuw MR lid.
Vaststellen notulen vergadering oktober 2019
We gaan de volgende keer een apart agendapunt maken van OR-zaken.
De begroting van de OR moest goedgekeurd worden door de oudergeleding
van de MR. Bianca en Peter bekijken het samen en Bianca stelt het vast.
30 januari is er een cursus voor MR en GMR. Bianca en Esmeralda willen ook
graag. Hanneke gaat vragen of het mogelijk is.
Leren Anders Organiseren:
Hoe gaat het werken in de bouwen?
In de onderbouw loopt het goed.
In de middenbouw loopt het ook goed. Wel wat veranderingen gedaan zoals
niet meer met 40 kinderen in één klas eten/drinken maar in je eigen
stamgroep. Dit is rustiger. Verder lopen de pauzes van de leerkrachten nu ook
goed. Iedereen weet nu wanneer/wie er voor de leerkrachten de pauze doet.
Hoe gaat het in de bovenbouw?
In de bovenbouw is het nu ook rustiger geworden. Er wordt nu even niet meer
in bouwen gewerkt maar er is een 6/7 en 6/8. De leerresultaten gaan ook weer
omhoog. Komende weken is er een evaluatie bijeenkomst met eerst ouders
groep 6 en dan groep 7. Voor groep 8 is de basisschooltijd dit jaar voorbij.
We proberen in groep 6 de komende tijd voorzichtig stapjes te zetten naar
Leren Anders Organiseren.
Duurzame inzetbaarheid
Het loopt. Alle medewerkers hebben een gesprek gehad met Petra.
Het is een nieuw team dat gevormd moet worden en dat kost tijd.
Het mentorschap wordt als middel ingezet om elkaar als collega’s beter te leren
kennen en elkaar te helpen bij vraagstukken in het werk.
Portfolio’s feedback van de ouders
- Niet compleet misten vooral sociaal emotioneel, vakken als
handvaardigheid, gym, schrijven, blink etc.

- Moet uit te leggen aan grootouders etc hoe het nu werkelijk met hun
kleinkind gaat.
- Groot verschil tussen uitslagen Snappet en Parnasyss. Misschien
toelichting Snappet meegeven met volgende portfolio.
Het team is de evaluatieformulieren aan het verzamelen en gaan er iets
meedoen.
Profilering school/leesschool
Esther heeft dinsdag gesprek gehad met cultuurcoördinator van Radar en
cultuurloper (onderdeel van muziekschool zeeland) hoe we ons meer kunnen
profileren als school. Wat moeten de kinderen weten en kunnen, wat zijn de
mogelijkheden en wat hebben we al.
- Leerlingen moeten een brede basis voor cultuur krijgen.
- Leerlingen moeten aangesproken emoties leren tijdens cultuur.
- Leerlingen moeten uitgedaagd worden in het creatieve proces binnen
het aanbod van het onderwijs.
- Leerlingen maken kennis met en leren v.d. culturele omgeving op
Schouwen-Duiveland.
We hebben hierin al:
- Blink
- Kleuters werken al zo
- Keet in de kerk
- Taal/leesonderwijs
Mogelijkheden en kansen:
- Kunst en Eer
- Elly Geelhoed balletschool evt wekelijks project
- Digitale mogelijkheden muziek methodes
- Er zijn genoeg lege lokalen
- Netwerk toneelvereniging, musea etc is er
- Budgetten
- Leesconsulent komt
- Leerkrachten met muziek en zang ervaring
Staking 30 en 31 januari
Radarbreed gaan we vrijdag 31 januari staken. De ouders hebben hier een brief
over ontvangen. We gaan als team nadenken en bespreken hoe gaan we
toekomstgericht verder en hoe gaan we met het lerarentekort om. Donderdag
30 januari is er gewoon school.

Nieuws uit GMR
Bianca gaat erin namens de oudergeleding. Ze heeft de laatste vergadering
meegemaakt en was enthousiast. De notulen van de laatste vergadering zijn er
nog niet.
Vacatures MR/GMR
Deze zijn nu vervuld.
De volgende vergadering zijn
Dinsdag 3 maart om 16.00 uur
Dinsdag 7 april om 16.00 uur
Dinsdag 12 mei om 16.00
Dinsdag 23 juni om 16.00

