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1. Opening
Sandra opent de vergadering. Zij heet alle aanwezigen van harte welkom. In het
bijzonder Heike Borggreve die voor het eerst aanwezig is.
2. Verslag vorige vergadering en actiepunten
Het verslag van 9 februari wordt goedgekeurd en zal op de website geplaatst worden.
Terugkoppeling ouderraadpleging is gebeurd, alsmede over nieuwe leden.
Alle acties zijn uitgevoerd.
3. Binnengekomen post
- 3 edities van MR actueel worden door Sandra verdeeld onder de leden
- Boekwerk landelijke geschillen commissie, jaarverslag van 2015
- Info MR: tips en trucs info MR
- Boekwerk MR beschikbaar via Sandra
4. GMR
- Marian Berends is bij de GMR op 10 mei geweest. Notulen zijn nog niet beschikbaar,
begroting is besproken, gerichte vragen werden gesteld door andere leden GMR. Bestuur
formatieplan is besproken. Rooster van aftreden is bekend gemaakt. Heike wordt
toegevoegd aan de GMR. Uitleg over het onderhandelingsakkoord CAO, wet werk en
zekerheid. Er is ook gesproken over nieuwe contractvormen, in de loop van komend jaar
komen hier voorstellen voor.
Dit geldt niet voor openbare scholen, daarbij wordt een loonsverhoging van 3.8%
gegeven.
Er komt een nieuwe schoonmaakorganisatie die per 1 december start. Annet zal de naam
nog doorgeven. Ze komen niet meer alleen, maar met 2 of 3 personen.

5. Analyse toetsresultaten
Tijdens de studiedag van 10 maart zijn de midden- en eindtoetsen besproken in bijzijn
van 2 leden van de Schaepmanstichting. Elke groep heeft de eigen resultaten
gepresenteerd.
De resultaten:
 Technisch lezen: lichte terugval
 Tekst lezen: goed niveau
 Spelling: is aandachtspunt, staat al tijdje op agenda. Vorig jaar verbetering, nu
weer terugval, dus blijft aandachtpunt.
 Begrijpend lezen: lichte stijging, aandacht houden (zouden we nog verder
verbeterd willen zien)
 Rekenen: succes alle groepen een niveau hoger, komt door nieuwe methode
Volgende toetsen worden begin komend schooljaar geëvalueerd op dezelfde wijze.
Cito entree toets groep 7: mail naar ouders gestuurd waarom deze is komen te
vervallen. OP basis van het huidige leerlingvolgsyteem zijn de leerlingen
goed in beeld en kan men goed adviseren.
Toetsresultaten worden vergeleken met andere scholen binnen de Stichting. Iris Dijkman
(Onderwijs begeleider van Schaepmanstichting) die bij de studiedag aanwezig was kan
hier informatie over geven en in contact brengen met andere scholen voor tips.
6. Schoolondersteuningsprofiel
Huidige schoolondersteuningsprofiel is 2 jaar oud. Er is nu nieuw format dat voor 1 mei
moest worden ingediend. Voor de volgende vergadering wordt het rondgestuurd, zodat
het tijdens het overleg van 28 juni wordt besproken.
7. Scholingsbehoefte nieuwe MR-leden
Er is een mogelijkheid voor nieuwe MR leden om training te volgen, alvast nadenken wie
hier behoefte aan heeft en wat het aanbod is.
Startcursus (G)MR leden wordt in de gaten gehouden voor mogelijkheden.
8. Externe audit
De externe audit vindt morgen op school plaats door de Riddergroep. Wordt op alle
scholen binnen Schaepmanstichting uitgevoerd. Marjan en Annet krijgen morgenmiddag
eerste terugkoppeling.
9. Continurooster
Instemming is verleend. Werkgroep is actief. Er worden o.a. kleine koeltasjes besteld
voor de kinderen. Activiteiten tijdens de pauze worden beschreven. Annet zal in de
volgende nieuwsbrief hier aandacht aan besteden.
10. Financiële jaarrekening 2015
De financiele jaarrekening wordt uitgereikt en als bijlage toegevoegd. Negatief resultaat
door draaien van 8 en zelfs 9 groepen.
11. Formatie 2016 - 2017
In de nieuwsbrief wordt de groepsindeling bekend gemaakt
12. Mededelingen
- Voorlopig schooladvies wordt al in groep 7 gegeven aan het einde van het schooljaar
- Gestart met Snappet in groep 6 en 7, docent heft dashboard, te krijgen meteen
feedback reacties zijn heel enthousiast worden meer oefeningen gemaakt.
-Woensdag 13 juli gaan we afscheid nemen van 4 collega’s ‘s ochtends feest, groep 8
neemt afscheid vanaf 12 uur kunnen ouders afscheid nemen. ‘s middags receptie van

14:00 tot 16:00 dan is de MR ook uitgenodigd. Halviering eind van het schooljaar wordt
in verband hiermee overgeslagen.
-Volgend jaar 40 jaar bestaan, theater voorstelling, 40 kleine dingetjes gedurende het
jaar, zijn al veel ideeen. Eerste leerlingen uitnodigen.Begin volgend schooljaar ook
afscheid huidige overblijf als groep.
-Studiedag vorige week; pedagogisch klimaat, waar staan wij voor, Grensoverschrijdend
gedrag, pesten verbal ongewenst taalgebruik en social media.
-sponserloop is 2200 euro opgehaald een hele grote prestatie.
12. Rondvraag
Sandra meldt nog een schooljaar mee te draaien in de MR en daarna het voor gezien te
houden. Dan is de MR weer op normale sterkte.
13. Sluiting
Sandra bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng.
Het volgend overleg is dinsdag 28 juni om 20.00 uur.
Acties:
Notulen van 9 februari jl. worden op de site geplaatst (Lucinda).
Verspreiden van het schoolondersteuningsprofiel onder de MR leden (Annet).

