Notulen MR vergadering 3 – schooljaar 2019/2020
Dinsdag 3 maart 2020 16:00 uur

1. Opening
De vergadering wordt door Bianca geopend.
2. Vaststellen notulen vergadering 14 januari 2020
Er wordt gevraagd of de notulen ook op de school website geplaatst gaan worden.
In verband met de AVG moeten er nog een aantal kleine aanpassingen worden gedaan.
Hierna worden de notulen op de school website geplaatst.
3. Voorbereiden ambitiegesprek
Er wordt afgesproken om de MT-vergaderingen in kaart te brengen zodat er een
vergaderrooster opgesteld kan worden voor het komende schooljaar. De MR-vergaderingen
zullen na de MT-vergaderingen gepland worden zodat eventuele zaken uit de MTvergadering besproken kunnen worden in de MR-vergaderingen.
Verder wordt er afgesproken dat de MR-leden zich voorbereiden op de inhoud van het
ambitiegesprek zodat dit de volgende vergadering uitgebreider besproken kan worden.
4. Vakantieplanner
De directeur legt uit hoe de planner tot stand is gekomen en geeft hierbij aan dat Radar de
voorkeur heeft om het advies van het OCW op te volgen.
De MR-leden gaan akkoord met het voorstel van de directie.
5. Leren anders organiseren
Hoe gaat het werken in de bouwen?
In de onder- en middenbouw loopt het goed.
In de bovenbouw is een stijgende lijn ingezet.
De resultaten van de leerlingen uit groep 8 zijn enorm gestegen.
De resultaten van de leerlingen uit groep 6 en 7 laten ook een stijgende lijn zien.
Duurzame inzetbaarheid
We hebben de feedback van de opdrachten ontvangen. Er is besloten om een stapje terug
te doen en 2 in plaats van 3 opdrachten te doen zodat er meer ruimte komt voor leren
anders organiseren.
Portfolio’s
De feedback van de ouders is geëvalueerd.
Een van de meeste genoemde punten is het ontbreken van cijfers, dit is een bewuste keuze
en dit wordt niet aangepast.
Het format van de portfolio’s wordt iets aangepast. Met een aangepast voorwoord, uitleg
over snappet en een aanpassing hoe de diagrammen worden weergegeven moet het geheel
duidelijker worden voor de ouders/verzorgers.

6. Profilering school
Het integraal kind centrum (IKC) is nog niet zo bekend.
Er wordt een flyer ontwikkeld om meer bekendheid te genereren. Daarnaast komt er voor
de meivakantie nog een extra open dag.
Tijdens de studiedag heeft het team zijn voorkeur uitgesproken over de onderwerpen
waarop extra zal worden ingezet. De directie zal de haalbaarheid bekijken en plannen
maken voor komend jaar.
7. Nieuws uit GMR
- Vanuit Radar is er een brief verstuurd over een verkenning naar eventuele samenwerking
met 2 andere scholen op bestuursniveau.
Een voordeel is werving en behoud van personeel. Nu vissen de verschillende besturen in
dezelfde vijver en proberen ze dezelfde vissen binnen te halen en te houden met soms
kleine contracten. Na een besturenfusie valt niet alleen de onderlinge concurrentie weg,
maar vormen we samen ook een aantrekkelijkere werkgever.
Ook op bestuurlijk en facilitair vlak is er meerwaarde. Nu zijn er drie besturen en drie
toezichthoudende organen nodig voor tien scholen. Na een bestuurlijke fusie is er één
bestuur en één toezichthoudend orgaan voor dezelfde groep scholen. Werk dat nu
driedubbel wordt uitgevoerd voor respectievelijk één, vier of vijf scholen, kan na een
bestuursfusie eenmalig worden uitgevoerd voor tien scholen.
Het doel is om met een stabielere en meer efficiënte organisatie het continue streven naar
optimale kwaliteit van het onderwijs duurzaam te verankeren.
- Het veiligheidsbeleid is onder de loep genomen
8. Vervolg zonder directeur
9. Rondvraag
Er wordt gevraagd waar de MR-documenten binnen de school opgeslagen worden. Dit om de
overdraagbaarheid van de documenten voor toekomstige MR leden makkelijker te maken.
Deze staan waarschijnlijk op het interne systeem, dit wordt voor de volgende vergadering
nog uitgezocht.
10. Volgende vergadering
De volgende vergadering is op 7 april 16:00 uur

