Notulen MR 26 september 2017 19.45 uur – 21.45 uur
Aanwezig: Marian van Montfort, Mirjam Oomen, Mariëlle van Luijtelaar,
Ineke Maandonks, Miranda de Graauw(directie), Manon Kessels (notulant)
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Notulen 9 juli 2017 goedgekeurd
4. Ingekomen stukken: brief bestuur 'fusieonderzoek SKOBOS en KempenKind'
5. Mededelingen
Oudervereniging: Frans gaat de vergaderingen bijwonen, aangezien Wil met
pensioen gaat.
Personeel: Franka is 10 september overleden, we hebben als school passend
afscheid kunnen nemen.
Conny de Kinderen start 1 oktober als IB-er op onze school.
Lianne Fransen (IB-er van de Jacobus) begeleidt IB-taken voor JanDeVest.
Afscheid Wil: Wil trakteert 12 oktober in de ochtend de kinderen van de Sint
Jan. Mirjam regelt cadeau.
6. Rapportage: stand van zaken, het voorlopig rapport laten zien. Oudergeleding is
ook tevreden, vinden het rapport erg overzichtelijk en duidelijk. Traject besproken
om eventueel eerst het rapport met de ouders te bespreken tijdens de ouderavond,
daarna met de kinderen en daarna mag de map mee naar huis. Hoe kunnen we dit
koppelen? Ook wordt in het team nagedacht of we een ouderbijeenkomst moeten
houden voordat het eerste rapport mee naar huis gaat.
7. Sociaal emotioneel leren: stand van zaken
Behoeft nog steeds aandacht op onze school, wordt heel dit jaar een
speerpunt binnen het team.
8. Staking basisonderwijs: Sint Jan staakt niet actief mee. Voorstel: leerkrachten
geven alleen les. Verlengde pauze? Mirjam bedenkt iets (in overleg met anderen).
9. TSO – NummerEen: MR heeft adviesrecht. Afwegen om de organisatie in eigen
hand te nemen. School is uiteindelijk verantwoordelijk maar we geven het uit
handen aan NummerEen.
Vragen van ouders: Hoe kan er zo'n prijsverschil tussen scholen zijn (die allemaal
bij NummerEen TSO afnemen)? NummerEen heeft dit zelf aan de hand, is ook
afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van pedagogische medewerkers.
Idee van Miranda om een korte enquête uit te zetten naar ouders en om leerlingen
en leerkrachten ook te bevragen.
10. Inrichting schoolontwikkelteams (SOT): toelichting van het SOT. Op de
vakgebieden WO - Rekenen – Lezen - Taal/Spelling - SEL. 1 keer in de 6 weken komt

dit team bij elkaar. Zij maken samen plannen voor de scholen op deze
onderwijsinhouden. Visie ICT kort besproken.
11. Schoolondersteuningsprofiel: Eind december moet deze profilering rond zijn.
Team en MR worden erin meegenomen.
12. Parro: Groep 7b-8 doet de pilot: ouders vinden het leuk. Gespreksplanner wordt
uitgetest voor de pre-adviesgesprekken eind oktober.
13. Muziek: subsidieaanvraag door Art4U – 2 oktober wordt dit aangevraagd. Doel
is om een leerlijn te ontwikkelen die erg divers is.
14. Rondvraag:
Mariëlle: Wat doen we met het jaarverslag en de te geven feedback? Feedback mag
gemaild worden naar Miranda.
Agendapunten volgende vergadering: TSO (overblijf), SOT (schoolontwikkelteams),
SOP (passend onderwijs)
Dinsdag 12 december 2017 19.45 uur

