NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Datum
Oudergeleding
Personeelsgeleding
Afwezig
Notulist

: 1 oktober 2019
: Lieke Withagen, Andries Nek, Jessica Wit en Katelijn Koelewijn
: Gert-Jan Blonk, Marije van Eijk en Madelijn van der Vlis
: Lisanne Niesen
: Gert-Jan Blonk

1. Opening en binnengekomen post
De vergadering wordt geopend door de nieuwe voorzitter, Andries Nek.
Er is geen ingekomen post voor de MR.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen vanuit de politie omtrent het nieuwsbericht over de situatie bij de
Michaëlschool. School is extra waakzaam geweest. Er is aandacht in de klassen geweest.
Extra noot: er moet aandacht komen voor het weggeven van de leerlingen aan de voorzijde
van de Larikslaan. Madelijn vraagt dit na bij de groepen 4.
Vervangingen die nog stonden voor halverwege het jaar zijn opgevuld. Er is nog een aantal
vervangingen waar we mensen voor zoeken.
Parro
- Parro is een school-app die wellicht de SchoolPraat-app gaat vervangen. Parro hangt
samen met ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys).
- De pilot loopt momenteel in twee groepen. De eerste ervaringen zijn positief. Het
delen van foto’s met ouders en het uitnodigen van ouders voor ‘events’ gaat vrij
makkelijk.
Ouderportal
- “Met het Ouderportaal van ParnasSys stel je naar eigen keuze informatie beschikbaar
voor ouders en vergroot je de ouderbetrokkenheid. Dat kan gaan over
schoolprestaties en voortgang, maar ook over organisatorische zaken als
mededelingen en activiteiten. Alle informatie komt op één plek samen en is altijd
beschikbaar en actueel. Kortom, je communiceert op eenvoudige en transparante
wijze richting ouders, waarbij jij de regie houdt.” - website ParnasSys
- 835 ouders hebben een e-mail gekregen met toegang.

-

Alle ouders zijn nu zelf in staat mutaties door te geven voor wat betreft de
leerlingadministratie, medicatie, allergieën en adreswijzigingen. De modules over
voortgang, organisatorische zaken en activiteiten zijn uitgezet.

TSO
Tijdens de lunchpauzes surveilleren leerkrachten (in ieder geval in de bovenbouw) op
het plein. Er wordt in de bovenbouw een positief effect gezien. Het aantal incidenten
is gedaald, maar het is een flinke tijdsinvestering. Er wordt nog bekeken of dit kan
worden gestroomlijnd, waarbij tijd en rendement centraal staan.
3. Jaarverslag 2018-2019
Jaarverslag is aangenomen. Er wordt nog een extra verwijzing aan toegevoegd richting de
notulen. Lieke mailt het verslag naar Angélique.
4. SBO maatwerkbudgetten
Discussie met de MR gehad over de rekbaarheid van het onderwijs. Tot welk niveau kunnen
we differentiëren? Hoe toereikend zijn de maatwerkbudgetten? Hoeveel leerlijnen kunnen
we hebben? Hoe verdeel je je tijd?
Wellicht is een avond over De Vreedzame School nog een idee om de waardes van de
methodiek en de school te delen met ouders. Andries agendeert het SOP voor een volgende
vergadering.
5. Nieuwe methodes
De onderstaande methodes zijn kort besproken.
- Lijn 3 (nieuwe methode aanvankelijk lezen)
- Karakter (nieuwe methode voortgezet technisch lezen)
- Pluspunt 4 (nieuwe methode rekenen in groep 4/7, groep 3-8 volgen volgend jaar)
- Jaar 2 De Vreedzame School
6. Stand van zaken / update nieuwbouw
Er gaat gestart worden met de bouw! De bezwaarmakers vrezen dat door toename van het
leerlingaantal ook de verkeerssituatie drastisch zal verergeren en dat is hen al jaren een
doorn in het oog. Maar we hopen juist met de nieuwbouw en het ontwerp te kunnen
bijdragen aan passende oplossingen. We verwachten na de bouwvak te kunnen starten met
de bouw. Ingebruikname in het schooljaar 2020/2021 is het doel dat we nastreven.
7. Actuele onderwerpen / ontwikkelingen
Staking 6 november 2019
Nog geen bericht vanuit de RVKO aangaande de staking. Dinsdag is er een
directievergadering en er wordt gewacht op het standpunt van de RVKO ten aanzien
van doorbetaling.
8. MR volgend schooljaar
Website MR
- Volgende keer foto maken en de pagina van de MR even doorlopen.
- Geen foto deze keer omdat Lisanne er niet is.
9. Rondvraag
Geen rondvraag.

