Medezeggenschapsraad BS Schinveld

Notulen MR vergadering
Locatie: Kloosterlaan 7E, Schinveld
Datum en tijd: 23.11.2017
Aanwezig: TB, JE, GM, MK, MV, CP
Afwezig: RK

1. Opening
GM opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
Toch even opnieuw bekijken of we wel/niet gebruik van de dropbox. Blijkt wellicht toch wel
handig te zijn voor naslagwerk etc.. Volgende vergadering een keuze maken.
2. Vaststellen van de agenda
Vanaf de volgende vergadering zullen we de GMR notulen standaard op de agenda zetten.
3. Vaststellen van de MR-notulen van 11-10-2017
De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.
4. Mededelingen en correspondentie MR
Geen ingekomen post.
5. GMR (ingekomen stukken en mededelingen)
Georg Moulen opgeven voor de basiscursus + CvB
Uitleg gegeven over de aanwezigheid voorzitter MR bij het directeurenoverleg.
Uitleg gegeven over de nieuwe procedure beleidstukken van de GMR. De GMR zal op
voorhand de aangeboden beleidstukken doorsturen naar de MR-en. Men kan zich ook
opgeven voor een werkgroep. Men hoeft dan geen lid te zijn van de GMR om mee te denken.
6. Algemene zaken in en rond school
• Digitaal afnemen eindtoets cito, gaat ook digitaal. 15v-4 tit 15 -5 moet digitaal, is
voor scholen in het zuiden bijna onmogelijk.
• Route 8 getest en binnen 3 uur klaar. Dus in dubio welke toets kwalitatief goed is. Is
gecheckt op basis van kwaliteit + uitslag ook op korte termijn binnen per 1.12.2017
toets aanvragen. Ouders zullen nog geïnformeerd worden.
• Er is kascontrole geweest van de ouderraad. Deze was in orde.
• JOGG. Groep 1 en 2 zijn er mee begonnen(water drinken) en dit loopt goed. Men wil
dit ook invoeren bij groep 3 en steeds verder uitbreiden en zodoende kijken wat
verder nog past binnen de school.
• Isy. Er wordt nu even gewacht op de laatste aanmeldingen en dan zal het de lucht in
gaan in gaan en kijkt men verder hoe de verdere communicatie rond kan gaan.
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Er is nog een potje bij de Gemeente en daar is nu aanspraak op gemaakt. Het gaat
om NT2 kinderen. Buitenlandse kinderen. Er is samengelegd met andere scholen
binnen Onderbanken/Merkelbeek (er zijn 14 buitenlandse kinderen op school statushouders)
De heer van Tilt van het IVN / bijenhotel heeft aangegeven dat er 2 oude eiken zijn
gekapt volgens procedure.
De nieuwe wethouder heeft bepaald dat er 10.000 euro voor vergroening schoolplein
is.
We krijgen nog geld van de Gemeente over inrichting Vide op school. De school moet
een plan indienen. Alle partners kunnen iets doen met deze ruimte. Dit is onderling
besproken . Een externe persoon (gespecialiseerd in Innovatie) heeft hulp
aangeboden om dit plan te maken. Het moet een combinatie worden van
Archeologie/natuur/kunst/historie.
Buitenspelen gedrag Community of practices. Is verdeling pauze wel goed. Moet nog
verder uitgediept worden.
Onderzocht wordt of het onderwijs meer gedigitaliseerd worden. Met name op
gebied van devices Rekenen is het best ontwikkeld. Meer opbouw en lering qua
kennis , verlaging werkdruk voor de leerkracht.
Gemeente Beekdaelen heeft een uitnodiging verstuurd voor alle directeuren.
Kennismaking en brainstorming Gemeentelijke Zaken. Exacte agenda is nog niet
bepaald.
Het kijken naar Vensters PO is even geparkeerd.
NSCCT Niet Schoolse Cognitieve Capaciteitstest, afgenomen in groep 6 , komt ook
nog in groep 4. Indicatie leerpotentieel kinderen . Was minder positief. 73% scoorde
lager dan landelijk gemiddelde . Leerkrachten geven van te voren ook een indicatie.
Andere optie is dit neer te leggen naast de Cito toets om te kijken of de kinderen
genoeg geprofiteerd hebben van het gegeven onderwijs. En die score was weer
positief.

7. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
8. Sluiting
Volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 20 februari om 19.30 uur.

Met vriendelijke groet,

Melanie Verbeek-van Cleef
Secretaris

