Openbaar Onderwijs Muiden - Muiderberg
Aan:
 Leden van de MR
 Ouderraden Vinkenbaan en PC Hooft

Directie, Remko van der Heijden

Medezeggenschapsraad
Agenda MR-vergadering
Datum:
Tijd:
Plaats:

Donderdag 15 maart 2018
19.30 –21.30 uur

Locatie de Lent 26, Muiderberg

Onderwerp
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Tijd

Opening
Sandra heet iedereen welkom.
Aanwezig: John, Khira, Sandra, Annette, Marjan, Ilse
Notulist:
Ilse notuleert, de volgende keer notuleert Annette. Sandra voegt dit
toe aan de agenda.
Kennismaken Khira
Iedereen stelt zichzelf even kort voor.
In de nieuwsbrief komt een stukje van Khira waarin zij zich voorstelt.
Hierbij wordt zij ook bekend gemaakt als aanspreekpunt voor de MR.

2

5 min


Vaststellen agenda en notulen vorige vergadering
De notulen van 15-1 zijn goedgekeurd. Marjan en Ilse zorgen ervoor dat
deze op de website komen.

3 Mededelingen van de directeur:
 Bezetting/personele zaken
Er zijn personele mededelingen gedaan.
 Talent Primair
Talent Primair werkt aan een overkoepelend beleid voor de nieuwe
privacywet. Er komt hierover een stukje in de nieuwsbrief. Annette zet
dit op.
 GMR: Raymond gaat er heen, Marjan wordt daarover bijgepraat.
Sandra kijkt na wanneer de GMR wisseling van een leerkracht naar een
ouder is.
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10 min





Stand van zaken plannen Gemeente nieuwbouw/brede school Muiden
en Muiderberg.
19 maart is er weer een MT overleg waarbij ook besproken wordt hoe
en wanneer de ouders geïnformeerd gaan worden over het
Kindcentrum.
Verslag info avond MR: 12 feb 2018.
12 februari was de bijeenkomst voor de oudergeleding. Er is veel
informatie gegeven, waarvan het soms lastig was de context te
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begrijpen. Aandachtspunten zijn aangetipt. Er zou nog informatie
worden toegestuurd, maar dit is nog niet gebeurd. De bedoeling was
dat er o.a. verteld zou worden wat het voor de MR zou betekenen. De
tijd en aandacht ging in het begin vooral uit naar het bespreken van de
eerste (bouw)plannen. Na 19 maart wordt er vanuit de MR opnieuw
gevraagd naar het communicatieplan.
Bespreken brief van het bestuur, opmerkingen John. Nog geen reactie
gekregen op onze mail. Wat nu?
John stuurt weer een nieuwe mail naar Jules van Brecht.
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trendanalyse PCH en VB.
2x per jaar worden door de IB’er trendanalyses gemaakt n.a.v. de
Citotoetsen op schoolniveau, groepsniveau en op individueel niveau.
Vervolgens worden de groepsplannen ook weer aangepast. Bij kleine
klassen geven de trendanalyses een vertekend beeld, in dit geval is de
individuele vaardigheidsgroei ook heel belangrijk.
We hebben de uitleg van Annette gehad.
Annette schrijft een stukje voor de nieuwsbrief.

10 min
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Werking continuerooster VB/PCH, wanneer gaat de enquête uit?
John en Sandra vullen de ouderenquête in. Als alles werkt gaat de
enquête uit naar de andere ouders. Ilse verstuurt dit. De leerlingen en
leerkrachten zijn al bezig met het invullen hiervan.

10 min
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verslag ouderavond PCH groep 5/6.
Tijdens de ouderavond is verteld wat er het afgelopen jaar is gedaan
aan interventies.
We hebben in de MR uitgebreid besproken dat er op bepaalde
gebieden een gebrek aan informatie is naar ouders toe, en wat wel en
niet wenselijk en werkbaar is om te communiceren.
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Wat vindt onze school van belonen van het gedrag van kinderen?
Vanuit ouders en op het Jeugdjournaal kwam het belonen ter sprake.
Een deel van het belonen komt vanuit de Kanjertraining. Daarnaast zijn
er veel ongeschreven regels die afhankelijk zijn van leerkracht, klas en
individu.

10 min
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Rondvraag
Khira vraagt wat zij wel en niet kan communiceren naar ouders over de
inhoud van de MR vergadering. De notulen zijn openbaar. Algemene
dingen kunnen doorgegeven worden.

5 min
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