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1. Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter met een woord van welkom.
2. Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd en zal op de site worden geplaatst.
3. Actiepunten
De actielijst is bijgewerkt, zal voortaan als apart document op Drive worden geplaatst.
4. Binnengekomen post
MR Actueel: Jaargang 23, nr. 12, 30 november 2017
InfoMR: nr. 4, december 2017
mail LOES: aanbod om themavonden te organiseren rondom bv. mediawijsheid.
Actie: Marian neemt contact op met de OR
5. GMR
De vergadering van 6 december 2017 stond bijna volledig in het teken van de
voorgenomen fusie van dr. Schaepmanstichting en Spring. Deze fusie is goedgekeurd;
wordt op de verschillende scholen verder uitgewerkt.
Er zijn nog geen consequenties voor onze school; in overleg met basisschool ’t Schöppert
en kinderdagverblijf is de intentie uitgesproken om een peutergroep te realiseren in de
Schothorsthoek. De haalbaarheid hiervan wordt verder onderzocht.
6. Identiteit (update)
Het visiestuk is klaar en zal nog worden besproken in de GMR. Het is de bedoeling dat
scholen zelf een plan maken om deze visie verder uit te werken voor hun eigen school.
7. Ouderbetrokkenheid (update)
Tijdens de bijeenkomst van 29 november 2017 zijn veel suggesties gedaan om de
ouderbetrokkenheid te vergroten. Er is o.a. gesproken over een andere opzet van de
informatieavond, ook zijn er ideeën geuit over andere manieren van communicatie met
ouders, hier zijn veel verschillende tools voor beschikbaar.
Annet vertelt dat het voor haar wel duidelijk is geworden dat we als school beter moeten
vertellen wat we doen en ook uitleggen waarom we dit zo doen.

Alle besproken onderwerpen zijn ondergebracht in 4 hoofdcategorieën:
website/nieuwsbrieven
oudergesprekken
communicatie leerkracht- ouder
bijeenkomsten
Binnenkort zal weer het oudertevredenheidsonderzoek worden gehouden. Dit is een
standaardlijst met vragen, maar het is mogelijk om hier zelf vragen aan toe te voegen,
bv:
-wat zou de school moeten verbeteren?
-wat verwachten ouders van de 15-minutengesprekken?
-is het wenselijk dat leerlingen aanwezig zijn bij deze gesprekken?
Suggestie van Marloes is dat ouders op een schaal van 1-10 kunnen aangeven of ze de
school zouden aanbevelen bij andere ouders.
8. Incidentenregistratie
Binnen de Schaepmanstichting zijn afspraken gemaakt over het realiseren van een veilig
pedagogisch klimaat op de scholen, o.a. over het gebruik van een methodiek. Ook is
afgesproken dat scholen data gaan verzamelen om planmatig te kunnen werken. Dit is
aanleiding geweest voor de Schothorst om te starten met een incidentenregistratie. Doel
van dit document is dat zichtbaar wordt gemaakt hoeveel incidenten plaatsvinden, waar
deze plaatsvinden en wie daarbij betrokken zijn. Uit de gegevens van september 2017
tot januari 2018 blijkt dat er minder incidenten hebben plaatsgevonden dan in dezelfde
periode van het vorige schooljaar. Vanuit de oudergeleding wordt gevraagd op welke
manier incidenten worden afgehandeld. Bij ernstige incidenten worden ouders altijd op
de hoogte gebracht. Het gebruik van het Oeps-blad is niet bij alle ouders bekend; dit is
een aandachtspunt voor school.
9. Leeftijdsopbouw en verzuimgegevens
Uit de documenten kan geconcludeerd worden dat er een evenwichtige verdeling is over
de verschillende leeftijdscohorten. Het ziekteverzuim ligt wel hoger dan gemiddeld; dit
komt vooral omdat in de afgelopen periode sprake is geweest van langdurige ziekte.
Marloes vraagt in hoeverre de Schaepmanstichting aandacht heeft voor duurzame
inzetbaarheid en de belastbaarheid van werknemers. Dit maakt deel uit van het
personeelsbeleid, een onderwerp dat in de GMR aan de orde komt.
10. Presentatie plan begaafdheid
Esther geeft een toelichting op het plan begaafdheid: een aanpak voor leerlingen die
meer uitdaging nodig hebben. Ook laat ze materialen en spellen zien die in de afgelopen
periode zijn aangeschaft. De bedoeling is dat er in de hal een vaste plek komt voor de
materialen.
11. Actuele zaken
Annet:
-juf Karien gaat 30 januari met zwangerschapsverlof; juf Annemieke waarschijnlijk eind
mei
-aanmelding van nieuwe leerlingen verloopt goed: in mei zal in ieder geval een
instroomgroep worden opgestart, bij aanvang van het schooljaar 2018-2019 kan groep 1
al starten met 20 leerlingen
-begroting is goedgekeurd: volgend schooljaar starten met 7 groepen
-Saskia van de Bosch zou graag 13 maart een presentatie willen geven over ‘de
Vreedzame School’, een methodiek voor ontwikkelen van sociale competentie en
democratisch burgerschap
-discussie over wel/niet organiseren van een kamp voor groep 7; het beschikbare budget
is eigenlijk te klein. In overleg met OR zullen we aan het eind van dit schooljaar een
besluit moeten nemen voor het schooljaar 2018-2019.

12. Rondvraag
Lucinda vraagt of de website geactualiseerd is m.b.t. de nieuwe samenstelling van de
MR. Marian heeft in de afgelopen week Judith gevraagd om de nieuwe foto (+namen) op
de site te plaatsen.
Marian: heeft iedereen nu toegang tot de map MR op Drive? Marloes zal dit nog checken
en aan Marian laten weten.
Marloes:
-op de website staat dat er vanaf groep 1 Engels wordt gegeven, weten alle ouders dit?
Dit wordt verteld tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar.
-er staan, vooral van de onderbouwgroepen, weinig foto’s op de fotosite; Annet zal dit
opnemen met de leerkrachten.
13. Sluiting
De voorzitter bedankt ieder voor zijn/haar bijdrage en sluit de vergadering.
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 13 maart 2018, 20.00 uur.

