Notulen MR 21 juni 2018
Aanwezig: CV, LO, AS, MS, MT, JdG
Afwezig: Niemand



CV opent de vergadering
Formatie gr 1/2 :
Is besproken
 Ambitiegesprek:
Punten worden besproken (JG mailt deze door aan de mr leden)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda in het bijzijn van Stephan
 Formatie groep 1/2
SvS is blij dat de totale formatie op onze school rond is.
Volgend jaar zal met de leerkrachten van gr 1 en 2 een visietraject
worden gevolgd om te bepalen hoe gr 1 en 2 na schooljaar 2018-2019 verder zullen
gaan. Bij het visietraject zal tevens het huidige beleid, dat kinderen geboren op of na 1
oktober het jaar daarna in groep 1 blijven worden meegenomen.
De datum 1 oktober is thans een richtlijn. Met de leerkrachten is afgesproken dat er tot
december kritisch gekeken moet worden naar enkele uitzonderingen.
 Rol MR tijdens bespreking groepsindeling.
 Aanleveren van punten vanuit het team is wenselijk. Voorafgaand aan de vergadering
worden collega’s gevraagd of ze punten hebben. De MR zorgt voor een jaarplanning
op de drive, zodat het team weet wat er in welke periode besproken wordt.
 Rol van de MR bij het aannemen nieuwe leerkrachten:
Doordat de sollicitanten die zich melden zo snel benaderd moeten worden, omdat ze anders
naar een ander gaan, is het dit jaar zonder MR gebeurd. SvS en de IB-er hebben de enkele
sollicitanten die zich gemeld hebben gesproken.
MT stelt voor dat wanneer SvS een sollicitant voor een gesprek uitnodigt, hij dit aan de MR
laat weten, zodat zij kunnen kijken wie er van hen bij kan zijn.
 ParnasSys/ ouderportaal/ puntenweging toetsen
Aankomend schooljaar zal worden gestart met het ouderportaal. Daarbij zullen
toetsresultaten open staan en dus door ouders bekeken kunnen worden. Tijdens de Cito
periode zijn deze toetsresultaten afgeschermd, totdat al deze toetsen geregistreerd zijn.
AS is benieuwd of je in het ouderportaal de % ziet of de beoordeling G-RV-V-M-O. Dit wordt
meegenomen en volgend jaar duidelijk gecommuniceerd naar ouders.
 Parro
Inmiddels zijn meerdere groepen ermee begonnen. Het is van ParnasSys en volgens de
AVG in orde.
 Schoolresultaten:
Deze staan van de afgelopen periode in het Jaarplan- jaarverslag 2017-2018. De
opbrengstresultaten zal SvS in september 2018 bij de MR toelichten en loskoppelen van het
jaarplan-jaarverslag 2017-2018.
 Digitaal verlofaanvraag
SvS vindt het belangrijk dat dit formulier bij de administratie wordt aangevraagd.
 Nieuw salarisstelsel:
Vanuit de GMR is dit aangedragen. Het is besproken.
 Schoolgids

De Pionier is met de schoolgids via “school op de kaart” begonnen. Zij ervaren dat er dingen
missen die je als school wel zou willen laten zien. SvS heeft de schoolgids die we hadden up
to date gemaakt. Alle andere zaken gaat SvS ook weer up to date maken bij “school op de
kaart”.
 Jaarverslag:
Deze wordt met elkaar doorgesproken.
 Data vergaderingen 18/19
SvS geeft de nieuwe data door.
wk 39: 27 september 2018
wk 48: 27 november 2018
wk 4: 22 januari 2019
wk 12: 21 maart 2019
wk 20: 13 mei 2019
wk 27: 2 juli 2019
 Bijdrage Kamp
Deze blijft 65 euro
 Bijdrage TSO
Deze blijft 75 euro
We stemmen in met de 3 shifts voor de TSO aankomend schooljaar.
 Kanjertraining
Er is veel in het nieuws geweest over deze training.
Het is bij ons geen anti pestprogramma. De hele methode zit verweven binnen (alle lessen
in) de klas en wordt gedragen in alle groepen.
Het is belangrijk om erin te blijven investeren.
 Afspraak ambitiegesprek
20 september 16.30 uur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rondvraag:
MS zorgt dat iedere agenda richting het team gaat, voorafgaand aan de vergadering.
Na vier jaar MR, nemen we afscheid van AS. We danken haar hartelijk voor haar grote inzet
en bijdrage.

