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1. Opening
De vergadering wordt geopend met een speciaal woord van welkom voor ons nieuwe MRlid Nathalie Kamphuis.
2. Verslag vorige vergadering en actiepunten
Het verslag van 4 juli jl. wordt goedgekeurd en zal op de site worden geplaatst.
Marloes stelt voor om een andere opzet te maken voor de actielijst, met begindatum en
datum van uitvoering van de actie. (actie Marian)
3. Binnengekomen post
MR Actueel: Jaargang 23, nr. 6/7, 29 juni 2017
MR Actueel: Jaargang 23, nr. 8/9, 31 augustus 2017
InfoMR, tijdschrift voor medezeggenschapsraden (AOb)
4. GMR
Tijdens de bijeenkomst van 2 oktober jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:
 startcursus (G)MR-leden zal weer worden aangeboden (zie agendapunt 5)
 jaarverslag GMR
 jaarplanning GMR: naast de vaste onderwerpen zal dit schooljaar ook aandacht
zijn voor integraal HR-beleid, veiligheid en werkdruk
 alle Schaepman-locaties worden dit schooljaar bezocht door inspectie
 verzoek van Raad van Toezicht om in gesprek te gaan met afvaardiging van GMR
 er wordt opnieuw geworven voor de vervangingspool, 7 van de 13 leerkrachten
zijn inmiddels doorgestroomd naar een vaste baan
 pilot nieuwe opzet Schoolondersteuningsteam op de Hunenborg; afvaardiging
vanuit MW en JGZ wordt vervangen door 1 praktijkondersteuner die nauw contact
heeft met zorgregisseurs van de gemeente
 Kindcentrum ’t Eimink is geopend
 fusie Spring moet uiterlijk 1 januari 2018 gerealiseerd zijn; consequenties hiervan
zullen nog worden besproken met betrokkenen (o.a. IB’ers)

5. Scholingsbehoefte MR-leden
Nathalie en Annet zullen deelnemen aan startcursus MR georganiseerd door dr.
Schaepmanstichting. Marloes geeft dit door aan Martijn ter Braak.
6. Vaststellen jaarverslag 2016-2017
De term ‘Ouderparticipatie’ wordt vervangen door ‘Ouderbetrokkenheid’. Het verslag zal
op de site worden geplaatst.
7. Beleidsvoornemens w.o. Visietraject
Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden omtrent het Visietraject. Annet zal de
MR hierover blijven informeren.
De MR neemt zich voor om dit schooljaar nadrukkelijk aandacht te besteden aan de
ouderbetrokkenheid. Hoe kunnen we de communicatie naar ouders verbeteren, zodat ook
de MR meer gaat leven onder ouders? Zou bv. een andere opzet van de informatieavond
voor ouders kunnen bijdragen aan meer betrokkenheid? Ook binnen het team is hier
aandacht voor. (zie verder agendapunt 11)
Andere onderwerpen voor dit schooljaar zijn:
-schoolondersteuningsprofiel (SOP)
-RI&E (Risico-inventarisatie en –evaluatie)
8. Evaluatie toetsresultaten
Bij afname van de E-toetsen (juni 2017) zijn geen grote verschillen te zien t.o.v. Mtoetsen (januari 2017). Begrijpend lezen blijft het grootste aandachtspunt; hiervoor is
extern deskundige ingeschakeld. Resultaten rekenen zijn opnieuw gestegen.
9. Ervaring combiklassen/groepsindeling
De onrust over de groepsindeling is afgenomen, groepen hebben een goede start
gemaakt. Ook van ouders zijn er positieve geluiden over de rust in de groepen.
10. Incidentenregistratie
Ernstige incidenten worden vastgelegd, zodat er een vergelijking gemaakt kan worden
met voorgaande jaren. Annet zal deze cijfers in een volgende vergadering toelichten.
Algemeen beeld is dat er in deze eerste periode minder incidenten zijn geweest tijdens
buitenspel. Ondersteuning pleinwacht door leerlingen van groep 8 is een succes. Annet
zal hier in een volgende nieuwsbrief aandacht aan besteden.
Vanuit ouders wordt opgemerkt dat regels en afspraken tijdens buitenspel niet altijd
duidelijk zijn of verschillend worden geïnterpreteerd.
11. Ouderbetrokkenheid
In het schooljaar 2016-2017 is de startnotitie Ouderbetrokkenheid opgesteld door Annet.
Ook is een overzicht gemaakt van communicatiemiddelen die op school gebruikt worden.
Ouderbetrokkenheid betekent meer dan alleen ‘helpende handen’ op school: ontwikkeling
van leerling is gebaat bij goed overleg tussen ouders en school.
In de startnotitie staan ideeën en suggesties die verder uitgewerkt en geconcretiseerd
moeten worden. Dit zal gedaan worden door een werkgroep bestaande uit: Nathalie
Kamphuis (MR), Bart Leeuwerink (OR), Marc Mulder en Annet Verlijsdonk. Annet zal
initiatief nemen om een overleg te plannen.
Vanuit de MR wordt benadrukt dat het van belang is dat er concrete doelen worden
gesteld voor dit schooljaar. Ouderbetrokkenheid zal ook bij de volgende vergadering op
de agenda staan.
12. Uitleg arrangementen
Marian geeft uitleg over de procedure voor aanvraag van arrangementen.

13. Actuele zaken
Er zijn geen actuele zaken die besproken moeten worden.
14.Foto maken voor de website
Foto wordt tijdens volgende bijeenkomst gemaakt, i.v.m. afwezigheid van Esther.
15. Rondvraag
Marloes vraagt of het mogelijk is dat ouders worden geïnformeerd over onderwerpen die
in de groep worden behandeld (bv. Nieuwsbegrip). Dit punt zal worden meegenomen in
het overleg over ouderbetrokkenheid (waaronder communicatie naar ouders).
16. Sluiting
Ivo dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 21 november 2017, aanvang 20.00 uur.

