Uitnodiging vergadering MR en
ouderorganisatie 2OV van basisschool
“De Vonder”
Dinsdag 19 juni 2018, 19.30 uur op school
Notulant: Jetty

Agenda
1. Opening/ Vaststellen van de agenda
2. Notulen vergadering 3-4-2018
De notulen zijn goedgekeurd. Het pannaveldje is een actiepunt voor volgend schooljaar.
3. Actiepunten
Voor volgend schooljaar halen we Streetwise in huis. Dit is een project voor
verkeersonderwijs.
Nieuwe MR-leden
Laura Vos wil een keer meedraaien met de MR. Volgend jaar kunnen we haar vragen voor de
eerste vergadering. Danielle Heldens is ook een mogelijke kandidaat, zij gaat er een nachtje
over slapen.
4. Mededelingen vanuit school (formatie)
Thematisch onderwijs
Vanaf het nieuwe schooljaar gaan we met Blink Wereld geïntegreerd werken van groep 4 t/m
groep 8.
Jaarplanning voor volgend schooljaar is al zo goed als mogelijk ingevuld.
Iep toets
De iep eindtoets hebben we goed op gescoord. We zitten weer boven het landelijk
gemiddelde. Ook hebben de kinderen gescoord op hun eigen niveau zoals we verwacht
hadden.
ICT
We hebben twee nieuwe Prowise borden in groep 7/8 en in groep 4/5/6. Ook gaan we
volgend jaar weer met Snappet werken maar we schaffen de Chrome Books aan want daar
zijn veel meer mogelijkheden mee.
Formatie
Jetty gaat mobiliseren naar de Fontein in Nieuw Bergen.
Marycke gaat werken bij een andere stichting.
Roy gaat ook bij een andere stichting werken.
We willen een kwaliteitsimpuls aan de gymlessen geven. Nick Joosten komt vanaf volgend
schooljaar elke vrijdag onze gymlessen geven.
5. Schoolgids
De formatie moet nog even aangepast worden. Voor de rest zijn er geen opmerkingen over
dus geen aanvullingen.
6. Tevredenheidsonderzoeken
Bij het oudertevredenheidsonderzoek wordt niet veel verslag gelegd. Opvallend: kinderen
die onderpresteren of heel goed presteren krijgen minder aandacht. Dit valt op bij het
medewerker onderzoek en ook bij de ouders. Het is interessant om dit elk jaar af te nemen.
Het is vreemd dat de drie onderzoeken anders gerapporteerd worden terwijl het hetzelfde
bedrijf is.

7. Bestedingsplan werkdrukmiddelen
Het staat nu op papier. We krijgen extra middelen. Kleine scholentoeslag, extra middelen
werkdruk, extra middelen vanuit Lijn 83. We geven geld uit aan de combifunctionaris, ook zal
er geld besteed worden aan vervanging voor (kind)gesprekken. Dit is een positieve begroting
die financieel haalbaar is.
8. Begroting 2018/2019
Susanne heeft het van John overgenomen. Inmiddels liggen de materialen bij haar en heeft
ze al een rekening betaald. De begroting van de 2OV heeft John uitgelegd. Misschien kunnen
de koningsspelen er nog onder vallen want er worden nu iets meer kosten gemaakt voor die
dag om het uitdagend te maken voor kinderen.
9. Frequentie vergaderingen 2OV/MR
Vier vergaderingen zijn waarschijnlijk genoeg voor volgend schooljaar. Mocht het toch nodig
zijn dan kunnen we altijd iets extra’s plannen. september, januari, maart/april, juni.
Waarschijnlijk worden het de dinsdagavonden. De eerste vergadering is op 18 september.
Erik en Eddie nodigen de nieuwe leden uit.
10. Ingekomen stukken/ vragen van ouders
De nieuwe interne vertrouwenspersoon
Dagmar Heldens stopt als IVP-er en ook Jetty gaat mobiliseren. Dit jaar werd dit duidelijk
ondervangen door team toegang bij school maatschappelijk werk.
Flitsvraag
Veel kinderen van groep 3 flitsen. Karin legt uit dat elk kind zich op eigen wijze ontwikkeld. In
de huidige groep 3 zit veel niveauverschil.
11. Rolagenda
12. Rondvraag
13. Sluiting

Volgende vergadering:
Vergaderingen plannen

