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1. Opening
Sandra opent de vergadering. Zij heet alle aanwezigen van harte welkom.
2. Verslag vorige vergadering en actiepunten
Het vorige verslag van 12 januari wordt goedgekeurd en zal op de website geplaatst
worden.
Het verslag van de vorige vergadering staat op de website. Het andere actiepunt –
informeren van de ouders dat de MR op zoek is naar twee nieuwe ouders – wordt
verplaatst naar komende periode.
3. Binnengekomen post
MR Actueel: Jaargang 21, nr. 12, 3 december 2015
MR Actueel: Jaargang 22, nr. 1, 14 januari 2016

-

Info MR 4: Tijdschrift voor Medezeggenschapsraden, december 2015

4. GMR
Geen nieuws na vorige vergadering.
Concept notulen zijn vorige week rondgestuurd.
Agendapunten tijdens vergadering volgende week: wijziging van het statuut en
vakantieregeling.
5. Continurooster en ouderraadpleging
Annet bespreekt de resultaten van de ouderraadpleging. 66 van de 118 gezinnen hebben
gereageerd. 81% geeft aan voor het continurooster te zijn. Veel ouders geven aan wel
liever meteen de overstap te maken naar het 5-gelijke-dagen model.
Reacties en opmerkingen van de ouders worden door de werkgroep ‘Continurooster’
meegenomen en indien mogelijk wordt daar rekening mee gehouden.
Het pauzeplan wordt toegelicht. Regels en ideeën omtrent de lunch, het buitenspelen en
het surveilleren worden benoemd en toegelicht. Dit document is nog in ontwikkeling.

De MR stemt in met de invoering van het continurooster vanaf schooljaar
2016-2017 en het vijf-gelijke-dagen model vanaf schooljaar 2017-2018.
6. Werving nieuwe MR leden
In de nieuwsbrief zal eind februari vermeld worden dat vanaf volgend schooljaar twee
vacatures ontstaan en dat -indien nodig- middels verkiezingen twee ouders worden
gekozen zitting te nemen in de MR.
Na de voorjaarvakantie wordt een mail verstuurd aan ouders die op de dag van de
verkiezingen kinderen op school hebben. Begin april vinden de verkiezingen plaats.
Indien er geen belangstelling vanuit de ouders is, dan vinden geen verkiezingen plaats.
Er zijn immers al twee ouders die kenbaar hebben gemaakt belangstelling te hebben.
Tijdspad:
Woensdag 9 maart wordt een mail verstuurd aan alle ouders.
Vrijdag 18 maart laatste dag aanmelden.
22 maart verkiezingsbijeenkomst MR.
Woensdag 6 en donderdag 7 april verkiezingsdagen.
In de nieuwsbrief van 20 april wordt bekend gemaakt welke ouders vanaf volgend
jaar zitting nemen in de MR.
8. Actuele zaken
Maandag 7 maart start de instroomgroep. Debbie Siers (momenteel werkzaam als
invalkracht in groep 3) gaat woensdag t/m donderdag werken. Woensdag 10
februari zijn sollicitatiegesprekken met kandidaten voor de overige werkdagen.
Begroting 2016 is er nog niet door.
Gerard Nijhuis gaat ook eind van dit schooljaar stoppen met werken.
Volgend jaar komt 1fte terug.
Van alle leerkrachten die vertrekken wordt de laatste woensdag van het jaar
(13 juli) afscheid genomen.
Begin volgend schooljaar bestaat de Schothorst 40 jaar.
Christel – de rekencoördinator - heeft alle klassen bezocht. Met elke leerkracht
heeft zij een evaluatiegesprek gevoerd en aan het team heeft ze een
terugkoppeling gegeven.
De onderbouw (groep 1 t/m 4) heeft een studiedag achter de rug. Er was
aandacht voor spel en thematisch werken. Er is een presentatie gegeven over
observatiesystemen om de ontwikkeling van kleuters te volgen. Voorkeur Horeb
(Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling).
Mogelijk wordt het observatiesysteem in de toekomst ook gebruikt in groep 3 en
hoger.
Er is gestart met Engels in alle groepen met behulp van de methode ‘Groove Me’.
Het is een lesmethode waarbij muziek de basis is van alle lessen. Het wordt
spelenderwijs aangeboden en sluit aan bij de natuurlijke motivatie van kinderen
om Engels te leren.
Over de toetsresultaten is nog weinig te zeggen. Donderdag 10 maart vindt een
studiedag plaats. Dan wordt bekeken hoe elke groep ervoor staat, wat de trends
zijn, en waar de accenten ten aanzien van aandacht, zorg en verrijking gelegd
moeten worden. Marian koppelt dit tijdens het MR overleg in mei terug.
9. Rondvraag
Marloes ziet graag terugkoppeling over het schoolfruit in de nieuwsbrief.
Sandra merkt op dat leerkrachten trakteren niet (altijd) gezond trakteren, terwijl
dat vanuit school naar de kinderen wel wordt gestimuleerd. Annet zal dit onder de
aandacht van de leerkrachten brengen.
Sandra verbaast zich erover dat er wel eens een film wordt bekeken, terwijl juist
vanuit school wordt benadrukt dat er voldoende uren moeten zijn voor onderwijs.
Dat rijmt niet met elkaar. Vanuit de personeelsgeleding wordt gereageerd met de

mededeling dat film en ander beeldmateriaal in het teken moet staan van
educatie. Uitzonderingen daargelaten, zoals bijvoorbeeld een vrijdagmiddag voor
de vakantie.
10. Sluiting
Sandra bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng.
Het volgend overleg is dinsdag 24 mei om 20.00 uur.
Acties:
Notulen van 6 januari worden goedgekeurd en op de site geplaatst (Lucinda).
Terugkoppeling in de nieuwsbrief over het schoolfruit (Annet).
In de nieuwsbrief van februari wordt nog een terugkoppeling gegeven n.a.v. de
resultaten van de ouderraadpleging (Annet).
MR informeert ouders via de nieuwsbrief van februari dat zij instemt met de
invoering van het continurooster (Sandra).
MR informeert ouders via de nieuwsbrief van februari dat zij twee nieuwe leden
werven voor volgend schooljaar (Sandra).

