Notulen MR vergadering Basisschool De Moespot
Datum: 28 maart 2019
Allen aanwezig.

1. Opening en welkom
2. Vaststelling notulen 31 januari 2019 + doorlopen openstaande acties
- notulen AVG proof, geen initialen. Acties zonder naam. Vorige notulen worden aan
AVG aangepast.
- protocol pesten op site wordt nog aangepast.
- MR reglement wordt aan gewerkt, volgende keer op agenda.
3. Voorbereiding onderwerpen directie
-tevredenheidsonderzoek; valt vooral op dat men toen niet tevreden was over
communicatie. Ook nu zou die nog beter kunnen.
- kleine groep ouders die helpen. Deze opzet erg vermoeiend voor lkr. doordat ze
weinig echt pauze hebben.
4. Ingekomen vragen van ouders
- overblijf (zie ook punt 5)
Borging lastig aangezien men niet tevreden is over huidige opzet. Er wordt gezocht
naar passende oplossing die wel geborgd kan worden.
- hoe werken plannen/groepsplannen/ IB?
Wellicht goed om meer uitleg te geven over de zorgstructuur binnen school en inzet
IB?
5. Overblijf
- (besproken met directie) momenteel in bovenbouw meer ouders dan nodig zijn, zij
willen ook helpen in onderbouw. In het team is ook besproken dat dit nog niet ideaal
is. Maar wat is de oplossing?
Wellicht onderwerp om te bespreken tijdens ouderavond?
Directie vraagt bij andere scholen opo-r na hoe het daar wordt opgelost.
Verder bespreken in het team, MR maakt zich zorgen om leerkrachten.
6. Communicatie/ouderbetrokkenheid
Gebruik expertise ouders.
Ouderavond om betrokkenheid te vergroten.
7. 20.00 uur: Ingebrachte onderwerpen directie
- tevredenheidsonderzoek; directie heeft evaluatiegesprek gehad begin ‘19, afname
was voorjaar ‘18. Vertraging zit bij afnamebureau, zij zijn ook degene die evalueerden
met directie. Kwamen geen verrassingen uit.
Vooral opvallend is score op zwakke leerlingen en meerbegaafde leerlingen en de
werkdruk.

MR adviseert wel om onderzoek vervolg te geven, wellicht d.m.v. ouderavond?
- CITO; bovenbouw scoort goed, onderbouw ook weer steady. Vaste
leerkrachten/rust helpt daar enorm. Middenbouw blijft nog wat achter, team heeft
vertrouwen in rechttrekken.
Waarom wel cito’s in onderbouw (wordt over paar jaar afgeschaft); keuze, zo is er
een startpunt. Afspraak werkwijze was er al, wellicht volgend jaar anders. Je kunt bij
de kleuters tijdens cito wel zien hoe het met concentratie is.
- notulen; inbrengen, opmerkingen binnen een week.
8. Vormgeving structuur MR
Communicatie via app loopt niet, dat alleen als kanaal om signaal te geven. Rest via
mail.
Duidelijke reactietijd aangeven.
Stukje MR alleen in nieuwsbrief als er wat te melden is.
Notulen GMR hoeven niet naar MR, highlights zijn genoeg.
9. Aankleding schoolplein
Info wordt ingescand en gemaild, i.v.m. tijd schuift dit onderwerp door naar
komende vergadering.
10. Communicatie/website/nieuwsbrief
11. Rondvraag
12. Sluiting; de volgende vergadering is op 23 mei 2019 om 19.15 uur.

