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Agenda:

Informatie
Initiatief
Advies
Instemming

1.

Opening
Volgende keer zal C openen

2.

Vaststellen agenda

3.

Ingekomen stukken
Er is een mail binnen gekomen met een voorstel van T. Janson of zij een vergadering bij kan
wonen om iets te vertellen over de organisatie waar de school van uitmaakt en wat van ouders te
horen. Wij zullen haar een uitnodiging versturen voor eerst komende 2 vergaderingen (J.G) 5 nov
en 7 jan

4.
●

●

Mededelingen MT
schoolontwikkeljaarplan en onderwijsontwikkelingen 2018-2019
Document wordt besproken
Spelling blijft aandacht behouden.
Punt 2 Er komt steeds meer een lijn, er is meer structuur en er wordt steeds meer samengewerkt.
Hier is een duidelijke groei te zien die dit jaar voortgezet wordt.
Punt 5 een fijne en veilige school: veranderingen op dit gebied. Regels zijn opnieuw besproken in
het team en aangescherpt. Meer hierover volgt verderop in de notulen.
Punt 6a ouderbetrokkenheid met open communicatie: Voor iedere klas is nu een informatiebrief
meegegeven zodat ouders/ kinderen weten wat er dit jaar verwacht wordt.
opbrengstendocument 2017-2018 Kijken naar de resultaten en deze worden besproken. Bij de
middentoetsen doet groep 8 nog mee, bij de eindtoets niet. Dit heeft dus consequenties voor de
eindtoets. C groep wordt niet genoemd omdat die het meest variabel is.
Opvallende zaken:
Opvallend is de eerste toets van groep 3 (komt eigenlijk te vroeg gaf leerkracht al aan). Hoe
zouden we hier mee om kunnen gaan. Navraag wordt gedaan bij andere scholen/ IB er (Kristel)
Begrijpend lezen: groep 6, 7, 8 viel negatief op. Samen met de IB-er is bekeken hoe we dit
kunnen aanpakken.
Kinderen worden meer meegenomen bij de instructie, blijven op A niveau werken, wanneer
A. op school is kan F. met de kinderen apart aan de slag. Op die manier wordt wel naar
extra momenten en ruimte gezocht.
Versnellers: opvallend weinig versnellers in vergelijking met het landelijk percentage. Hoe zit dit
op de andere scholen (navraag K)
Hoofdstuk 6: sociale vaardigheden: Meetinstrumenten, waarom niet inzichtelijk voor ouders
(ZIEN)?
6.5.4 is nog niet helemaal af. Er zou een verdeling gemaakt kunnen worden tussen gemiddeld,
goed, laag scorend.... (wordt nog bekeken)
Hoofdstuk 7: Route 8 toets mooie toets omdat hij zich aanpast. En er wordt ook met ouders in
gesprek gegaan betreffende het stukje welbevinden.

●

concept schoolgids 2018-2019. Documenten zijn verstuurd en men heeft hierop gereageerd.

●

regels en aanpak 6 en 7/8
Regels zijn strakker opgesteld. Iedere klas heeft een eigen missie gemaakt die in de klas
hangt met daaronder de regels. Voor groep 6,7,8 werken we daarbij met een ticketsysteem (een
beloningssysteem waarbij positief gedrag beloond wordt.).
Iedere les wordt benoemd waar op gelet wordt. Door voldoende tickets over te houden worden
beloningen verdiend. Er wordt ook een staafdiagram opgehangen waardoor inzichtelijk wordt
gemaakt hoe de groep het doet.
wanneer je een ticket moet inleveren moet je ook een OEPS formulier invullen op de gang. Dit
om even afstand te nemen en na te denken over je gedrag. Het is niet meteen een straf. 3 Keer op
een dag eruit, dan gaan de OEPS formulieren mee naar huis en moeten ondertekend terug.
Effect is dat de kinderen/ klas de beloning willen verdienen en elkaar gaan stimuleren.

●

planning schooljaar 2018-2019 betreft gesprekkencyclus (iets aangepast en gelijk getrokken met
de andere scholen)
1. sept startgesprekken of info-avond (gr 1 t/m 3)
2. nov facultatieve gesprekken + alle groep 8 ouders
3. febr voortgangsgesprekken + pre advies gr 7
4. juli slotgesprekken

●

schoolzwemmen 2018-2019. Hier is nog geen definitief besluit over genomen.

5.
●
●
●
●
●
●
●

Onderwerpen MR
SMR-MR wordt vanaf nu MR
Jaarplanning MR is gemaakt en doorgestuurd.
Jaarverslag MR goedgekeurd
Op de lijst ontbreekt nog contactpersoon bespreken, hoeveel meldingen? Wat is hier mee gedaan
enz? Dit punt zal toegevoegd worden aan de jaarplanning.
nieuwe aanpak gedrag en regels in de klas (wat is achterliggende gedachte, hoe zijn de ervaringen
na de eerste weken) Besproken bij MT punten
startgesprekken: vorig jaar hebben we besproken dat het prettig kan zijn om dit iets later te doen
én om te werken met een bepaald format of een vorm waarin het makkelijker is voor kinderen om
doelen en wensen aan te geven.
status schoolzwemmen Besproken bij MT punten
Vergaderplanning en input
Vanuit GMR
- Notulen
Behoeftes zijn besproken voor basiscursus MR leden
Beroepscode binnen soc veiligheidsplan besproken
Er komt een workshop over privacy.

6.

Rondvraag

7.

Agendapunten voor volgende vergadering

8.

Sluiting

Vergaderdata 2017/2018;
05-11-2018, 07-01-2019
11-02-2019, 25-03-2019
20-05-2019, 02-07-2019
MR/ OC avonden (kleine Wereld)
1-11 (identiteit)
22-1
7-5
Ouderavond
27-11
16-4

