MR maandag 17 december 2018
Aanwezig: Linda (voorzitter), Maaike (verslag), René en Anne-Loes (beide vanaf punt 4).
Te gast: Jeannette en Saskia
1. Opening
2. Jaarverslag TSO 2017-2018
Er zijn meer kinderen op de overblijf, op donderdag bv 70 kinderen. Er zijn enkele nieuwe
overblijfouders gevonden, maar er zijn helaas ook enkele afvallers. Na de kerstvakantie zitten er
weer voldoende overblijfkrachten t.a.v. het aantal kinderen. De kosten voor de TSO-assistent
ontbreken nog op de begroting. Maaike geeft aan dat de TSO assistent prettig werkt.
3. Opbrengst / resultaat Cito (kwaliteit onderwijs)
Saskia vraagt om voortaan de eerstvolgende MR-vergadering na de Cito ingepland te worden.
Voortaan kijken naar vaardigheidsscore: wat is de groei van het kind op de vaardigheden per vak?
Voorheen werd vooral naar de niveauwaarde gekeken van de groep, met de vaardigheden kijk je veel
meer naar de kinderen zelf.
Voor spelling sinds dit schooljaar een nieuwe methode, hopelijk zien we dat dit jaar terug in de citoresultaten.
Begrijpend lezen was met name in de huidige groep 6 en 7 tussen januari en juni achteruit gegaan.
Daar zijn nu acties op gezet. Instructie wordt bijvoorbeeld in veel kleinere groepen gegeven.
Bij rekenen is afgesproken om ’s ochtends te starten met automatiseren, in de hoop dat dit de
resultaten verbetert.
Bij de kleuters wordt beginnende geletterdheid dit schooljaar in januari afgenomen, zodat gericht bij
de kinderen in de tweede helft van het jaar daar op ingezet kan worden (richting lezen, of juist letters
herkennen met het programma Bouw). De DMT wordt aan het einde van het jaar afgenomen, zodat
de kinderen aan het begin van groep 3 direct op het juiste leesniveau kunnen beginnen en niet op
dag 1 getoetst hoeven te worden.
Sinds september is Robert Jacobs op school om de school door te lichten. Zijn aanbevelingen komen
eind januari. Daarnaast hebben René en Saskia klasobservaties gedaan. De bedoeling is om ook de
leerlingen die een A-score halen ook op dit niveau te houden.
4. Begroting Catharinaschool 2019
2019 levert een negatief resultaat op van ruim 25.000 euro i.v.m. hogere personele kosten. René zit
dit schooljaar 4 dagen in de week op de Catharina, vanaf volgend schooljaar 3 dagen. Bovendien is er
een extra groep ingericht.
René maakt zich zorgen over de stijgende kosten voor ICT-licenties. Er zit nog geen besparing bij de
onderwijsleerpakketten.
5. Begroting De Groeiling 2019
Ter informatie: geen vragen
6. Bezetting MR
Guusta heeft aangegeven aan het einde van dit schooljaar te willen stoppen. Linda zal in de volgende
nieuwsbrief een oproep plaatsen.
7. Samenwerking

Guusta had vragen gekregen vanuit De Vlisterstroom over de samenwerking. Dit zullen we de
volgende keer bespreken.
8. Het werkverdelingsplan
Dit memo over het kader van het werkverdelingsplan was ter informatie. Als het werkverdelingsplan
in het team is besproken, dan komt het in de MR i.v.m. instemmingsrecht.
9. Rondvraag
Linda en René zullen zorgdragen voor het op de website plaatsen van de verslagen van vorig jaar.

