NOTULEN van 13 december 2018

MR donderdag 13 december 2018
Aanwezig : Mark, Annemarie, Peter, Annelotte, Marloes, Astrid en EllenB
Notulen door Ellen
Opening , vaststelling agenda
Er zijn geen aanvullende agendapunten .
Notulen vorige vergadering en actielijst.
Uittreedplan MR leden.
Dit moet nog uitgevoerd worden. Astrid gaat zich erin verdiepen.
Begroting
Er wordt een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld , uitgaande van de behoeften. Later
in het jaar volgt meer informatie hierover.
Activiteitenplan
Annelotte en Marloes buigen zich over het format op de website van VOO a.d.h.v. het
jaarplan. Concept activiteitenplan wordt besproken op 26 februari tijdens de volgende MR
vergadering.
Update verkeerssituatie bij de school
Reacties van de ouders over de aanpassingen zijn tot nu toe positief.
De verkeersgroep heeft goede contacten met de gemeente en zijn nog steeds in gesprek
over de aanpassingen. Een vervolg /uitvoering hierop wordt na het voltooien van de
aanbouw aan de Mient verwacht.
Update verbouwing
De verwachting is dat de aanbouw met Kerst 2019 voltooid is.
Kappio krijgt een eigen voordeur voor de peuters.
Update subsidie
Het totaalbedrag van de subsidie voor het Makerslab is nu 8000,- ( 2700,- van Microsoft
en 5000,- van Surplus, plus 300,- vanuit OV) De helft van het geld is voor het
aanschaffen van materialen en de andere helft voor personeel.

Er is nu voldoende startbudget; er wordt nog hard gewerkt aan het maken van een
concreet plan en het aantrekken van bedrijven in de regio.

Mededelingen directie en vragenronde
Terugkoppeling combigroep
Vanaf schooljaar 2019-2020 zal er geen combigroep meer zijn op de Mient.
Na de cito M toetsen gaan Peter, Mia en Ellen een plan opstellen per kind.
Gefaseerd terugstromen naar de reguliere groep is een optie. Misschien kunnen niet alle
kinderen terugstromen en volgen er nog verwijzingen.
De kinderen van groep 3 zullen al wel eerder terugstromen naar de reguliere groep.
Mia kan nog mogelijk nog ondersteunen bij de kinderen die gaan terugstromen.
We denken nog na over de vorm van een goed vervolg volgend schooljaar.
Protocol weglopen kinderen en ziekmelden
Peter heeft beide protocollen gemaakt . Het team heeft een exemplaar voor in de
klassenmap en het komt op de website van de school te staan , tegelijk met een reminder
verzuimbeleid voor ouders.
De leerkrachten bespreken in de groepen waar de kinderen veilig even kunnen “afkoelen”
als ze boos zijn; dit om te voorkomen dat kinderen weglopen en helemaal uit het zicht van
de leerkracht verdwijnen.
Samenwerking SAS
We zoeken de samenwerking met elkaar op daar waar het kan (b.v. met workshop “de
ontdekkingsreis” en organiseren van Typecursus voor kinderen via de Typetuin)
NIO
Volgend schooljaar zal er geen NIO meer worden afgenomen in groep 8.
De behoefte bestaat om de druk die er nu in groep 8 is, waar alle resultaten
samenkomen, eraf te halen.
In dit schooljaar nog, t.w. in februari 2019, wordt de NSCCT ( Niet Schoolse Cognitieve
Capaciteiten Test) in groep 7 afgenomen. Deze test is vergelijkbaar met de NIO, maar
dan korter ( wel met IQ bepaling). De afname wordt gedaan middels een vaste instructie.
De resultaten kunnen vergeleken worden met de Cito M toetsen.
We gaan onderzoeken of we volgend schooljaar ook groep 5 hierin meenemen.
Het stelt ons in staat om mogelijke twijfels qua capaciteit weg te nemen. Het stelt ouders
in staat om gerichter naar het VO voor hun kind te kijken. In principe wordt de test
afgenomen bij alle kinderen in de betreffende groep.
In januari 2019 wordt er een avond voor ouders georganiseerd over de NSCCT en Rots
en Water.
Jaarplan
Al besproken.
Vertrouwenspersoon
Tussen oktober en december 2018 :
Een ouder met een kind hebben enkele keren een gesprek gevoerd met de

vertrouwenspersoon en hierop is een vervolg gekomen richting hulpverlening.
Te bespreken zonder directie
Annemarie en Mark zijn naar de MR start cursus geweest. Hierover verder geen
mededelingen.
Status jaarplan en contact met SAS is al besproken, verder geen mededelingen.
GMR berichten
Nog geen berichten, waarschijnlijk volgende vergadering meer.
Rondvraag
Er verschijnen veel berichten op Social Schools. Het is belangrijk om goed overzicht te
houden voor wie welk bericht bestemd is en hoe vaak er gepost wordt.
We spreken af dit goed te blijven volgen en maatregelen te treffen waar het nodig is.
Volgende MR vergadering
Dinsdag 26 februari om 19.00 uur.

