MR vergadering -- 22 februari 2017
Aanwezig: Kees, Marij, Alex, Jaklien, Bart, Martien, Karin, Anouk.
1. Opening
We worden welkom geheten en nemen de agenda door.
2. Ontwikkelingen nieuwbouw
De groene schoolplein commissie is erg enthousiast. Er is ruimte voor een klimen klauterapparaat, ruimte voor een buitenles, ruimte voor zandbak, grote boom
met daar omheen bankjes. Op het dak komt een pannaveldje en een hangplek
voor de oudere kinderen. 7 maart is er een nieuwe bijeenkomst om nog eventuele
aanpassingen te bespreken. Ook de financiën om het plan te realiseren moet goed
bekeken worden.
De nieuwbouw loopt 3 weken achter. Ze verwachten het nog in te lopen. Dus
oplevering staat nog steeds half september gepland. Ze zijn nu bezig met
metselen. Werkgroep is druk bezig met inrichting.
Op vrijdag 17 februari (studiedag) gaat Marry vertellen over de inrichting van het
nieuwe gebouw. Ze gaat in overleg met de verschillende bouwen wat ze willen in
de leerpleinen.
3. Financiën
Meer uitgaven dan inkomsten bij de begroting van 2016. Tekort is verklaarbaar.
Schoonmaak duurder geworden door de noodlocatie & meer uitgaven aan leeren hulpmiddelen (deel door de verhuizing).
Energiekosten zijn daarentegen flink minder geworden.
Dit jaar gaan de financiën tot nu toe goed. Kleine tegenvaller door aannemen
extra conciërge en extra inzet Edith voor groep 5B. Verder geen bijzonderheden.
4. Overblijf
De laatste mail heeft 8 tot 10 nieuwe ouders opgeleverd. Hier zijn we erg blij mee.
Binnen gaat het redelijk goed; er zijn nog gaten, maar deze gaten worden steeds
minder. Het buitenspelen op dit schoolplein blijft een probleem. Het plein is
onder bemand en er komen dagelijks klachten binnen over wat er gebeurd is
tijdens de overblijf. Er moet weer veiligheid en continuïteit komen.
Kees heeft daarom contact gehad met de organisatie ‘Sporttalent’. Deze
organisatie ‘verhuurd’ professionals. Deze professionals houden zich tijdens de
overblijf pro-actief bezig met de kinderen. Ze organiseren verschillende
activiteiten.
Wat wij zouden willen is twee professionele krachten extra op het plein. Dit
brengt wel extra kosten met zich mee. We gaan voor een pilot van een maand
meteen na de voorjaarsvakantie.
5. Traject groep 5B en groep 6
Traject groep 5b
In december is Johan uitgevallen. Na Angela staat nu Rob voor de klas tot aan de
zomervakantie. Uit de Cito is gebleken dat er niet alles uit de kinderen is gehaald
dan wat er in zit. Er is een herstelplan opgesteld en met de ouders besproken.

Hier is Edith 1 dag in de week onderdeel van voor de zwakkere kinderen. Ook
wordt er weer uit het boek gewerkt. Chromebooks als extra werk.
Groep 6
Traject loopt met het HCO. Regelmatig terugkoppeling naar de ouders via nieuws
uit de groep. Klassenaanpak en individuele aanpak. Vooral afspraken voor tijdens
de overblijf en de bus. Er zijn minder conflicten in de groep. De incidenten die
nog voorvallen blijven aangepakt worden.
6. Personeel
MR heeft een adviserende rol met betrekking tot bezetting personeel.
7. NIO test groep 8
In groep 8 is er een aantal ouders geweest die zich afvroegen wat de NIO toets
doet en of deze toets meeweegt in het advies. De NIO telt niet mee in het advies
en hier wordt ook niet naar gekeken.
De kinderen doen het de laatste jaren op de Cito beter dan dat de score van de
NIO aangeeft.
(Elly en Kees gaan kritisch naar de NIO kijken om te kijken hoe we de NIO willen
inzetten).

