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Notulen MR-vergadering
Datum
Tijd
Locatie

: 8 mei ’17
: 20:00 uur
: JPS Heusden

Aanwezig

: Simone, Ivonne, Regina(afgemeld) Antje
Kim, Corien vanaf 20.45 uur.

Notulen
1. Opening en goedkeuring notulen.
De notulen zijn goedgekeurd.
Simone vraagt of de vergaderingen misschien eerder kunnen beginnen, Namelijk om 19.30
uur. Omdat dit niet altijd voor iedereen mogelijk is (privé) bekijken we dit per vergadering.
2. Verkiezingen MR.
De stemmen zijn geteld. Het was een nek aan nek race Annelieke van Woerkom heeft er 25
en Maarten Spek heeft er 28.
Na 23 mei wordt bekend gemaakt wie er zitting gaat nemen in de MR. Wellicht veranderd
namelijk de samenstelling. Kim communiceert dit naar Annelieke en Maarten.
3. MR. Voorzitersoverleg.
Niemand was in de gelegenheid hiernaartoe te gaan. Voor volgend jaar gaan we bij de
eerste vergadering afspreken wie er om toerbeurt naar toe gaat. We gaan dan in
tweetallen.
We vragen aan Regina na, waar we de notulen van het voorzittersoverleg kunnen lezen.
4. Sociale veiligheid
Het team heeft inmiddels reacties kunnen geven over het pestprotocol. Dit gaan Antje en
Ivonne nog verwerken. Van Regina en Simone krijgen we nog hun reacties hierop. (Op korte
termijn)
Het Cyberpesten moet nog toegevoegd worden aan de interventies.
Voor volgend jaar gaan alle teamleden een meldcode cursus volgen. Het team doet een
algemene cursus, namelijk cursus A en Antje, Ivonne en Esther doen cursus B en C. Deze is
uitgebreider en praktischer. Antje en Ivonne oefenen regelmatig met alle teamleden de
support aanpak zodat deze makkelijk inzetbaar blijft.
Volgende week wordt het sociale veiligheidsplan ook nog met Corien besproken.
5. Vakantierooster 2017-2018
De Mr geeft toestemming voor het vakantierooster. De studiedagen voor de OB en de BB
moeten nog bekeken worden. De studiemomenten zullen in tegenstelling tot dit schooljaar
verdeeld worden.

6. WMKPO JPS

De WMKPO is afgenomen onder team, leerlingen en ouders. De respons van de ouders was
niet genoeg om het betrouwbaar te laten zijn. De volgende keer gaan we meer aan promotie
doen. Eventueel via Facebook. Tevens vertellen we dan ook het belang ervan!
Bij de ouders is alleen de kwaliteitszorg opvallend rood. We gaan proberen door b.v. een koffieuurtje de ouders hierover regelmatig te bevragen.
Bij het team en bij de leerlingen waren er geen rode items.
7. Formatie/klassenindeling 2017/2018
Corien heeft met Regina de tot standkoming voor de formatie al doorgesproken. Corien licht
het nu ook toe aan Simone. Eerst is er met een afvaardiging alle opties bekeken. Uiteindelijk is
gekozen voor optie 4.
Groep 6/7 en groep 7/8 worden volgend jaar combigroepen. Groep 3/4 zal s middags
samengaan om op die manier uren te sparen die in de bovenbouw nodig zijn voor b.v. het
afnemen van toetsen/ kamp e.d. Hoe dit precies vorm gaat krijgen wordt momnteel nog
bekeken.
De combigroepen zijn noodzakelijk vanwege terugloop van leerlingen. Het team heeft ook
besloten dat de MT-uren naar de klassen gaan en niet naar het managementteam. Besproken
wordt nu nog of 0,2 FTE pas na 1 januari ingezet gaat worden of het gehele schooljaar. Dit
wordt nog besproken in het team. De pilot 2/3 zou in januari misschien kunnen starten. De MR
geeft instemming.
We gaan dit naar de ouders van de leerlingen van de desbetreffende groepen
communiceren, maar andere ouders mogen ook aansluiten.
8. Opbrengsten JPS
Dit zijn de midden en eindmetingen. Over het algemeen zijn deze goed. Alleen de DMT en het
Leestempo zijn minder. De JPS legt meer de nadruk op nauwkeurig lezen dan op snel lezen. De
AVI-afnames zijn allen goed. Groep 7 wordt minder belast. Er is veel insteek geweest op het
gedrag door FIDES en Samen voor suc6. Deze groep is cognitief minder sterk en de
opbrengsten passen dan ook in de lijn van verwachtingen.
Corien licht het groepsdocument toe. Alle groepen hebben de inspectienorm gehaald. De
uitslag van de Scol afname komt nog. De eindcito en de Scol worden in de volgende MRvergadering besproken. De info volgt voorafgaand.
Besproken binnen het team wordt nog of de AVI afgenomen wordt in groep 3 t/m 8 ja of nee
of wordt het leestempo of DMT. Ook de E-toetsen en de noodzaak daarvan wordt nog
bekeken bij de kleuters.
9. Schoolgids
De Mr verleend instemming. De wijzingen verstuurt Corien per mail en ook reacties hierop zijn
per mail welkom.
10. Programma audit 1 juni
Dit is de jaarlijkse kwaliteitscontrole vanuit het SCALA-bestuur. Zij brengen een bezoek aan onze
school op 1 juni. Na school is er een gesprek over ouderbetrokkenheid van 1 uur. 9 ouders zijn
hiervoor gevraagd om mee te praten.
11. Verkeerscontrole
Binnenkort is er een verkeersweek. Deze is op initiatief van de leerlingenraad. Zij gaan dan
rood/geel/groen/oranje kaarten uitdelen samen met de wijkagent. De uitslag van de
verkeerscontrole die onlangs is gehouden, is het advies om met brigadiers te gaan werken om
de veilige oversteek van kinderen te garanderen. Veel ouders laten hun kind namelijk aan de
overkant van de straat uit de auto.
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