Concept Notulen MR Bs Roncalli 10-03-2016
Aanwezig: Nanneke, Caroline , Jeanet, Marco en Françoise
Volgende Mr vergaderingen: woensdag 11 mei, donderdag 30 juni
Voorgaande MR vergaderingen: 28-09-‘15, 12-11-‘15, 03-02-‘16
Notulist: Françoise

1.Opening/ Vaststellen agenda
Vooral richten op punt 5.

2. Goedkeuren notulen vorige vergadering
Notulen van 03-02-2016 in orde.

3. Ingekomen stukken: 4. Mededelingen vanuit: team, directie, OV, MR, GMR
Geen mededelingen.

5. Inhoudelijke bespreekpunten (op de agenda van vorige vergadering)
5.4 Meerjarenplan 2016-2019: komt nog terug, nog niet klaar.
Speerpunten:
*Rekenen: automatiseren, oefenen met vraagstelling cito
*Begrijpend lezen: doorgaande lijn groep 1-8
*Nieuwe taalmethode Taalactief: pittige overgang naar moeilijkere methode
*Engels: methode Take it easy is een actievere methode via digibord
*Collegiale consultatie oppakken
*Taakhouding en taakaanpak komen nog aan bod.
Koppeling schoolplan en resultaten analyse. 2-Jaarsresultaten zeggen weinig.
Beter schoolbreed en meerjaren resultaten.
Waar zit de groei en/of daling? > wat te doen en/of wat ingezet?
Midden- en eindmeting, januari en juni, voortaan bespreken in MR: laten zien van
vaardigheidsgroei van kinderen.
Presentatie in MR vergadering 1 2016-2017 over eindmeting en opbrengstenkatern.
Mr gaat akkoord met jaarplan 2015-2016.
Ouderavond 15 maart ’16: Ouders geven aan op deze ouderavond dat de
schoolopbrengsten die 2 x per jaar getoond en besproken worden met ouders, geen
meerwaarde voor hen hebben en dat er geen behoefte meer is om deze steeds te bespreken.
Ouders vinden het wel belangrijk de resultaten van hun eigen kinderen te bespreken en
daarover uitleg te krijgen in de oudergesprekken.
Er wordt aangegeven dat een uitleg in de nieuwsbrief voldoende is en dat men wel graag
geïnformeerd wordt als de resultaten onvoldoende zijn. ( Niet vernemen via de Wegwijs! )
Besloten wordt voortaan de opbrengsten alleen te bespreken met de MR.
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Gemist in meerjarenplan wordt:
Omgaan met internet en social media. Dit moet in sociaal veiligheidsplan en waar in
meerjarenplan terug laten komen?
5.5 Begroting Roncalli 2016 met uitleg van Caroline: ( Mr heeft adviesbevoegdheid op
begroting ) Mr heeft geen verdere aanbevelingen oid.
5.8 5-gelijkedagenmodellen: Voorbereiding van ouderavond 15 maart
De informatiebrief naar ouders is de basis van de presentatie en wordt doorgenomen op de
ouderavond. Daarna is het tijd voor vragen van ouders.
Evaluatiemoment 5-gelijke dagen op informatieavond 1 in nieuw schooljaar. Vooraf aan
ouders een digitale vragenlijst. De uitkomsten hiervan bespreken op deze avond.
Mr gaat akkoord met 5-gelijke dagenmodel
5.10 Communicatie ouders: nieuwsbrief en website:
Ouders moesten wennen aan link via mail.
Nu samen bekijken in hoeverre ouders nog in de redactie nodig zijn en welke toegang ouders
wel/niet nodig hebben op de website. (Actiepuntenlijst?)

6. Krimp:
Caroline is uitgenodigd door leefbaarheidsgroep Balgoij.
Voor komende jaren positieve cijfers voor Balgoij. Streven is zoveel mogelijk kinderen uit
dorp naar Bs Roncalli. De leerlingen ook vasthouden en daarvoor moeite doen.

7. Mr: Nanneke is benoemd als vicevoorzitter.
8. Rondvraag: -
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