Concept notulen MR
30 Januari 2017 – 18.30 uur.
Aanwezig:

D. Brederoo, C. van den Barselaar, P. de Reuver, H. van der Sluis, W. van
Damme, S. van Heijningen.

Afwezig ;

__

Volgende vergadering:

20 Maart 2017, 18.30 uur.

1. Opening en vaststellen Agenda
Toevoeging;
“Go – No Go” IKC op 19 Januari 2017 vraag aan Ivan.
2. Vaststellen van notulen 7 November en 12 December 2016.
Notulen van 7 November worden aangepast en beiden worden akkoord bevonden en zullen
t.z.t. op de website geplaatst worden.
3.

Binnengekomen stukken etc.
Geen.

4.

Schoolse zaken
Er is een vraag binnengekomen aangaande de overblijf. Aangezien dit om een persoonlijke
situatie gaat zal hier niet verder op ingegaan worden maar zal dit door de school worden
onderzocht.
Een andere vraag betreft de “Volumebegrenzer” op de Ipads. Door middel van een
nieuwsbrief zullen de ouders op de hoogte gesteld worden op welke wijze deze door hen zelf
ingesteld zou kunnen worden.

5.

Te bespreken onderwerpen
Uitleg Vincent aangaande Schooltrendanalyse, route 8 en cito.
Er is gekozen voor 3Trends.
Route 8; Het systeem is zo opgebouwd dat een toets dan gemaakt wordt wanneer dat voor het
kind het beste uitkomt. Het systeem past zichzelf aan aan het niveau van het kind.
Verder geeft Vincent aan de hand van grafieken uitleg aangaande de score van de school ten
opzichte van de inspectienorm. Over het algemeen volgt de school deze norm. Daar waar in
de aanvangsfase (groepen ¾) men nog licht onder de norm zit presteren de groepen 5 tot en
met 8 boven de norm.
De uitstroom zat ook op de norm.
Algemeen stukje MR voor de ouders en de actualisatie van de MR stukken op de website
zullen door Christine verzorgd gaan worden.
Evaluatie van de MR
Ter evaluatie wordt een ieder gevraagd om voor de volgende vergadering punten te mailen
welke ter evaluatie in aanmerking komen.
Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E).
In verband met afwezigheid van Marian zal er een update volgen eind April/begin Mei.

6.

Vragen aan Ivan

“Go – No Go” IKC/SRK.
Een antwoord op de deze vraag zou in principe op 19 Januari jl. gegeven moeten zijn.
Hier is nog geen uitsluitsel over.
SRK en Lucas Onderwijs hebben de intentie uitgesproken samen een kindcentrum op te
zetten.
De Begroting voor 2016 is positief afgesloten. Een toelichting op de begroting van 2017 volgt
nog.
De instroom van kinderen per 1 februari 2017 was rond de 60. Hierdoor ontstaan er in de
onderbouw vrij volle klassen van rond de 30 kinderen.
7. Vragen van/aan de OR
Kascontrole
Communicatie Klasseouders.
8. W.V.T.T.K / Rondvraag
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 20.30 afgesloten.

