Notulen
Soort vergadering: MR vergadering.
Datum: 25 januari
Volgnummer: 04
Afwezig: Extra: Bas
Verslag gemaakt door: Myrthe
Agendapunt

Inhoudelijke bespreking

1. Opening.

Start vergadering 19.48 uur.

2. Ingekomen post.

Er is geen ingekomen post.

3. Verslag vorige MR.

Geen opmerkingen.

4. Vooruitblik GMR.

GMR is aanstaande maandag: de agenda van de GMR besproken
- Begroting SKPO
- Passend onderwijs
- We hopen dat het verzuimbeleid nog ter sprake zal komen:
wordt verder toegelicht bij punt 8.

5. Mededelingen
directie/team + personele
zaken.

Het gaat goed met Bea, ze heeft een kort lijntje met school. In april
wordt ze nog geopereerd. Aida verving Bea maar heeft een vaste
aanstelling op een andere school gekregen. Els is uit de klas en
vervangt nu de rol van Bea met de schakelklas. Peggy is een extra dag
gaan werken sinds januari. Voor donderdag en vrijdag komt er een
vervanging. Zodra zij kan vanuit haar vorige werkgever zal zij starten,
nu wordt dit opgevangen door een andere vervangster Marion, zij heeft
al meer vervangen binnen onze school.
Na de carnavalsvakantie starten we met een nieuw schoonmaakbedrijf.
Vraag vanuit Etienne: Waarom wordt dit niet SKPO-breed
georganiseerd? Hier heeft een school keus in waar voor- en nadelen
aan zitten, het nieuwe bedrijf waarmee we gaan werken, werkt ook op
andere scholen.

6. capaciteitenonderzoek
op school

Op een van de overleg momenten in de midden en bovenbouw is
gesproken over het inrichten van passend onderwijs. We lopen als
leerkracht er tegenaan dat de capaciteiten van de leerling niet altijd
goed in beeld zijn of kunnen worden gebracht. Wanneer de capaciteiten
minder toereikend zijn na onderzoek, worden zij uitgesloten bij de cito
resultaten ongeacht dat dit kind wel gewoon tot en met groep 8 bij ons
op school zit (de school een bepaald percentage moet behalen ten
opzichte van het landelijk gemiddelde: daar zou deze leerling niet in
meegerekend worden). Deze capaciteiten staan in verband met het
gedrag wat vervolgens vertoond wordt, je mag kinderen niet ‘zomaar’
op een eigen leerlijn zetten. Ouders moeten echter toestemming geven
voor dit capaciteitenonderzoek. We merken dat dit niet altijd even
gemakkelijk verloopt. Voorheen werd er schoolbreed een
capaciteitentoets afgenomen, nu alleen wanneer dit nodig geacht wordt
en ouders hiermee akkoord gaan. We willen weer gaan werken met een
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schoolbrede capaciteitentoets om nog beter alle kinderen onderwijs op
maat te kunnen gaan bieden. Deze toets zou dan plaatsvinden in groep
4. Vraag vanuit ouders: Is hier een kostenplaatje aan waardoor dit nu
niet meer gebeurt of waardoor het nu een discussiepunt is? Antwoord:
we vinden niet dat dit kosten onderhevig mag zijn. We merken dat hier
vraag naar is vanuit de leerkracht.
We zijn verplicht om dit de delen met de ouders. Voorheen ging een
resultaat van een soortgelijke toets mee in envelop. We willen dit in de
toekomst op een andere manier gaan delen. Ouders geven ook voorkeur
aan een uitleg of rapportvorm hierbij i.p.v. een nietszeggend getal

7. Kletskwartiertje

-

8.verzuimregeling SKPO

Tijdens de GMR hebben we de nieuwe verzuimregeling al toegelicht
gekregen en in het team is dit ook al besproken. De ouders van de MR
kunnen het nieuwe verzuimregelingsplan (visie van SKPO) inkijken ter
info. Wij als school missen het vertrouwen binnen dit plan. We
begrijpen dat er goed gekeken moet worden naar verzuim, er wordt op
de diverse scholen van SKPO anders omgegaan hiermee. Maar bij de
collega’s bij ons op school voelt dit als wantrouwen en voelen wij geen
probleem met een op te lossen hoog verzuim. Terecht dat SKPO ons
als school op verantwoording mag roepen, aangezien dat in kaart
gebracht moet worden. Wij kunnen dat dan goed uitleggen. Percentueel
ligt ons verzuimcijfer sneller hoog vanwege de grootte van de school.
We hebben hierbij ook de pech met langdurig zieken afgelopen jaren.
Het is een risico dat het verzuimcijfer een vertekend beeld wordt door
het creatief oplossen van verzuim binnen-schools.

9. Rondvraag en sluiting.

Bas: Heeft bij de OC van Erica bevraagd over het schoolplein en de
plannen en de begroting hierover. Ter info gedeeld.
Aan de Tellegenstraat richting kinderopvang ligt er op de stoep vaak
en in veelvoud hondenpoep. Misschien kunnen we richting de
gemeente hier iets mee? Dit is niet het probleem van school, maar de
ouders hebben er wel last van bij het naar school brengen en ophalen
van de kinderen. Is er een traktatiebeleid? Als nieuwe ouder is het niet
duidelijk of hier al vaker over gebrainstormd is. Leerkrachten lichten
dit toe. Wellicht is het een punt om weer eens te evalueren in het team.
We moeten niet vergeten het bericht aftredend en herkiesbaar op de
agenda en in de schakelaar te zetten. Inge is dit jaar aftredend en
eventueel herkiesbaar.
Einde vergadering: 21.45 uur
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