MR-vergadering 16-12-2019
Aanwezigen: Nick van Gerwen (voorzitter), Simone Vulto, Carlijn Draibas (notulist), Arabella Ganzeman,
Gonda Louwers, Femke Bogers, Sandra Hems, Jessica Pasteuning, Floor Scheepers, Ronnie Noordhoorn
Debora en Laura vanuit RT (t/m punt 4)
Toehoorder: Warda Bouteibi

1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 19.57 uur.
Er wordt kort gesproken over het vertrek van A. Bus. Arabella vraagt na hoe ouders geïnformeerd zullen
worden over het vertrek van A. Bus vanuit Salto.

2. Goedkeuring notulen:
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

3. Eindresultaten groep 8
Debora geeft een toelichting op de cijfers rondom de eindresultaten groep 8 van de afgelopen jaren en
de verwachtingen voor het komende jaar. Vragen worden beantwoord.

4. Voortgang en info (notitie met bijlagen)
Arabella geeft extra toelichting op de memo.
Gymnastiek: Verzoek vanuit de MR om het signaal bij PO-raad af te geven dat er een tekort is aan
gymbevoegde leerkrachten op deze school. Dit is vanuit de PABO (landelijk) uit het curriculum gehaald.
Daardoor ontstaan er nu problemen binnen de scholen.
NSCCT: Doel: meer inzicht. Meetmomenten in groep 4 en 6. Het begeleidend schrijven ontbrak
waardoor het doel van NSCCT niet duidelijk was.
Deze test mag niet zonder toestemming afgenomen worden, en testresultaten mogen niet zonder
toestemming van de ouders gebruikt worden door de school.
Er zal bekeken moeten worden of de toets een meerwaarde biedt, en of deze in de toekomst nog
gebruikt zal worden.

5. Uitslag enquêtes Medewerkers/ ouders (notitie en bijlagen)
De resultaten van de enquêtes wordt besproken. Algemeen is het beeld dat er waardevolle reacties zijn
gegeven. Met name bij de opmerkingen.
Er wordt op 14-1-2020 tijdens de bouwvergadering uitgebreid ingegaan op de uitslagen. Er wordt dan
ook een plan gemaakt over de te nemen stappen.
Arabella komt hier tijdens de volgende vergadering (27-1) op terug.

6. Begroting
Arabella geeft een toelichting op de gegeven begroting.
Arabella zoekt uit hoe het kan dat de lasten zijn gedaald terwijl er veel verbeterplannen lopen.

PR mag actiever gebruikt worden om beeld van de school te verbeteren en ook naar buiten te dragen.
Dit zou een hogere prioriteit moeten krijgen. Er wordt vanuit een DBT (doorbraakteam) aandacht aan
besteed. Een gedegen marketingplan lijkt nu nog te ontbreken.
Er zou meer ingegaan kunnen worden op de culturele diversiteit binnen de school. Hier ligt ook een taak
voor de oudervereniging.

7. Staking
Er is een staking aangekondigd voor 30 + 31 januari 2020. Er is grote stakingsbereidheid binnen de
school.
Belangrijk dat duidelijk gemaakt wordt aan ouders waar de staking voor gehouden wordt.
Advies: probeer als team een eenduidig beeld naar buiten uit te dragen. Als geheel team een
gezamenlijke actie om de boodschap over te brengen.

8. Rondvraag
Nick: de wand in de personeelsruimte het stopcontact op de muur is nog steeds niet afgewerkt. Graag
afsluiten.
Nick: wat is de beste datum voor de taart die de MR wil geven aan het personeel?
Antwoord: dat is 22-1, tijdens de studiemiddag
Carlijn: graag op tijd reageren op de notulen, zodat deze ook op tijd naar Arabella kunnen.

Arabella en Femke verlaten de vergadering

9. Profiel interim/directeur
Het document dat opgesteld is door de PMR-leden wordt besproken.

10. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om: 22.14 uur.

