Notulen
Medezeggenschapsraadsvergadering
Datum:
Tijd:
Plaats:

woensdag 20 dec. 2017
19.00 uur
lokaal Klaas

Aanwezig: Ronald, Elcke, Erik, Klaas, Nathalie, Els, Fred
Afwezig: Marloes, Linda.
Gast, Maaike, Joris, Babette van de Wiel.
1.
Opening
Ronald opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2.
Notulen 24 okt. 2017
Opmerkingen:
Mevr. van Loon heeft antwoord gekregen.
Kascontrole pleinfeestcommissie: in orde.
Notulen: goedgekeurd.
3.
Post/ingekomen stukken
Geen post.
Post voor MR voortaan in postvak Klaas.
4.
GMR
Van Joris doorgekregen dat er geen bijzondere zaken zijn op dit moment.
5.
Stand van zaken lokaal Klaas
Afzuiging werkt de hele dag. Werkt goed; lucht wordt ververst.
Kinderen klagen ook niet. Klaas heeft de ouders ook geϊnformeerd.
In januari wordt de airco geplaatst. In de voorjaarsvakantie wordt linoleum geplaatst.
Einde dag moet de verwarming op 1, dan is het de volgende dag goed te doen.
We kijken niet terug, maar vooruit. Een volgende keer iets pro-actiever handelen.
Professionals hebben ook een en ander laten liggen.
6.
Evaluatie jaarvergadering
Algemeen deel: goed, maar moet wel zo kort mogelijk. Deel MR en AC hadden wat
korter gekund. Volgend jaar op letten.

Thema:
Opkomst viel wat tegen. Er waren voornamelijk nieuwe ouders.
Het was wel een succesvolle avond.
Alie is bezig met het aanpassen van het huidige pestprotocol.
Op school ook weer eens kijken naar gebruik van mobieltjes. Wat is er nu, wat speelt
bij de jeugd, welke ontwikkelingen zijn er?
7.
Website Esdoorn (mail Paul)
Paul is bezig om de site wat hoger in de ranking te krijgen.
Binnen Stisamo geen vernieuwing/samenwerking. Misschien aansluiten bij SamSam.
Voor nieuwe ouders/leerlingen is de site wel belangrijk voor het verkennen van
scholen.
8.
Protocollen (reeds in jullie bezit)
Protocollen moeten zichtbaar zijn voor ouders. Met name de protocollen op
schoolniveau.
Stichtingsbreed: op de schoolsite een verwijzing.
Nummers:
1 >>> handig als het via de schoolsite te vinden is.
4 >>> even bekijken.
12 >>> bij ons methodisch Taakspel.
15 >>> wordt aangepast.
20 >>> via Parnassys.
9.
Spelend leren (door Maaike)
Overgang van groep 2 naar groep 3 is groot. Zorgen voor een soepelere overgang.
Hetgeen geleerd moet worden, wordt op een speelse manier aangeboden. Minder
alleen op het platte vlak.
Centrale instructie, daarna uiteen naar hoeken om het doel zo te behalen. Er is al
veel materiaal voorhanden (andere scholen, internet, pinterest, etc), daarnaast eigen
creativiteit.
Planbord vanuit kleutergroepen worden ook gebruikt. Klasdoorbrekend werken komt
ook aan bod.
Kinderen vinden het minder vermoeiend.
De overgang verloopt zo natuurlijker.
Leerkrachten merken ook dat de kinderen meer tegemoet worden gekomen.
Kinderen ervaren minder druk.
Ook in een combinatie 3/4 is op deze manier te werken volgens Maaike.
Ouders zijn erg enthousiast. Op dit moment vraagt het meer van de leerkrachten,
omdat alles in ontwikkeling is.
Qua planning, inhoud en hoever de leerlingen zijn, zijn er geen verschillen met
andere jaren.
10.
Scholingsbeleid (reeds in jullie bezit)
Toelichting fijn. Stuk is goed te lezen.
IPC teamcursus. We waren de eerste school in Nederland die ermee is gaan werken.
Tegenwoordig wordt het anders geϊmplementeerd. Ook ‘onderzoekend’ leren van
Harry Stokhoff is er tussendoor komen fietsen.
Nu weer even de punten op de i mbt doelen (A4L) en de wand in de klas.
Ook Mijnrapportfolio wordt erin meegenomen.
Early Years hebben in september al een studiedag gehad.

Nadruk: doelen en speelleerplaatsen.
11.
Jaarverslag Stisamo (reeds in jullie bezit)
Volgende keer het jaarverslag eerder bespreken.
Blz. 10: mbt waarschuwing inspectie >>> verklaren (zorgleerlingen). Verderop staat
dat alle scholen gemiddeld of bovengemiddeld scoren.
Blz. 37/38: een uitgebreid verslag over De Esdoorn. Volgende keer weer om vragen,
is interessant om te lezen.
12.
Privacy wetgeving
Privacy niet goed geregeld, wetgeving aangepast.
Klaas heeft zich hierin verdiept. Er is een toestemmingsformulier voor alleen
Klasbord.
Klaas brengt dit formulier volgende vergadering in.
Desbetreffende ouder even vragen wat precies niet in orde is, wat allemaal bedoeld
wordt.
Klaas nodigt betreffende ouder uit voor de volgende keer om eea nader toe te
lichten.
Een aantal scholen binnen de stichting is hier onderzoek naar aan het doen.
13.
Middagpauzes leerkrachten
Bovenbouw maakt er niet zo’n probleem van. Klaas heeft een paar keer een ouder
gehad. Sommige dagen zijn daardoor heel lang.
In de onderbouw neemt de directie at meer de pleindienst over.
Probleem is ook lastiger op te lossen, omdat wij kiezen voor meer pauzetijden.
Kinderen hebben dan wel veel meer ruimte en de pauzes verlopen rustiger.
Officieel moet iedereen 2x 15 min. of 1x 30 min. pauze hebben. Hieraan wordt niet
voldaan. Het blijft een dingetje waar wij regelmatig ons hoofd over zullen buigen en
hopen op een, vooralsnog ongeziene, oplossing.
Misschien moeten we dit toch weer eens kenbaar maken onder ouders.
Werving overblijfouders tijdens inloopavond op 25 januari.
14.
Mededelingen en rondvraag
Els: heeft een brief gehad van een ouder die vraagt naar wat De Esdoorn heeft
gedaan tijdens de stakingsdag van 12/12 en of De Esdoorn zelf ideeën heeft om de
werkdruk te verminderen. Nathalie gaat reageren na overleg met Els.
Inloopavond: Fred is aanwezig en runt de keuken. Fred maakt een
Mijnrapportfoliohoek. Ook aandacht voor Overblijfouders.
15.
Afsluiting
Ronald bedankt alle aanwezigen. Wel thuis.
Ronald: schoolbegroting? >>> volgende vergadering
Realisatie dit jaar? >>> wat later, waarschijnlijk in april.
Babette vond het een prettige, fijne open vergadering met veel transparantie.
Fijn om te horen!
Groet, Fred Eissing

De volgende vergadering van de MR vindt plaats op donderdag 1 februari 2018

