Verslag MR 2 juli 2019
Aanwezig: Anne-Loes (voorzitter), Guusta, Leonie, Maaike (verslag), René en Saskia (punt 2)
Starttijd 19:35 uur.
1. Opening en vaststellen agenda
Anne-Loes heet iedereen welkom. Linda is afwezig. De agenda wordt vastgesteld met een
aanvulling over de verkeersveiligheid.
2. Opbrengst/resultaten Cito juni 2019 toegelicht door IB’er
Accent bij groep 3 ligt dit jaar op plezier in het lezen en minder op lezen op tempo. De drie
minuten toets is alleen voor groep 3 en 4 relevant, vanaf groep 5 wordt deze toets alleen
afgenomen bij kinderen waarvan vermoed wordt dat ze dyslexie hebben.
Voor spelling is dit jaar een nieuwe methode ingevoerd. Voor met name groep 3, 4 en 5 pakt dit
heel positief uit. Voor de groepen 6, 7 en 8 is de overgang van de oude methode naar de nieuwe
methode groter.
Begrijpend lezen is dit jaar een speerpunt en blijft dat komend schooljaar ook nog. Er wordt veel
meer aandacht gegeven aan ‘waar ging de tekst over?’ in plaats van strategieën als samenvatten
van de tekst. Met name voor de huidige groep 7 zal hier extra aandacht aan besteed worden.
Voor rekenen is de afgelopen periode in groep 5 weer extra aandacht besteed aan de basis. De
groep heeft hier veel vooruitgang in geboekt, maar bij de cito waarbij alles door elkaar getoetst
wordt kwam dat niet zo uit de verf. Komend schooljaar zal de methode hier goed bij aansluiten,
omdat er adaptief gewerkt wordt vanaf groep 6.
De uitslag van Route 8 van groep acht is inmiddels ook in Vensters PO geplaatst.
3. Notulen bijeenkomst 14 mei 2019
De notulen worden vastgesteld.
4. Werkverdelingsplan
Het werkverdelingsplan is de vorige keer al besproken e is nu geagendeerd ter instemming door
de personeelsgeleding. De personeelsgeleding stemt in met het plan.
5. Schoolgids 2019-2020
De schoolgids is opgemaakt via Vensters PO en met enkele standaardteksten van De Groeiling.
Deze voldoet nu aan alle inspectie-eisen. De tekst is nog een beetje bijgesteld ten opzichte van
de versie die René heeft rondgestuurd. Vanuit de MR wordt aangegeven dat de tekst rondom de
buitenschoolse opvang aangevuld moet worden, omdat er per september twee nieuwe
organisaties starten in Haastrecht. Bij de vrije middagen ontbrak 5 december. René gaat dit
aanvullen.
Naast de schoolgids is er ook een kleuterinformatieboekje voor de nieuwe kleuters. Deze blijft,
maar de tekst zal nog eens goed bekeken worden.
De MR gaat akkoord met de nieuwe opzet van de schoolgids.

6. Schoolontwikkelingsplan
Dit schooljaar is een analyse van de school opgesteld door het CED. Uit de opgestelde
aandachtspunten zijn enkele punten opgenomen in het schoolontwikkelingsplan. Hierin staan
acht speerpunten benoemd voor komend schooljaar.
7. Risico inventarisatie en evaluatie
Deze risico inventarisatie en evaluatie wordt eens in de vier jaar opgesteld. In het eindrapport
zijn de aandachtspunten benoemd.
Een aantal punten, zoals het binnenklimaat en CO2 niveau moet door de Groeiling in
samenwerking met de beheerscommissie worden opgepakt, dus niet door de school alleen.
Andere zaken zoals het ontruimingsplan moeten wel door de school zelf worden opgepakt. De
Groeiling heeft hierover een bericht rondgestuurd, René zal deze doorsturen.
De actualisatie voor het plan van aanpak van de school moet gerealiseerd zijn voor 21 oktober
2019. De uitkomsten van de RI&E voor de school plus het geactualiseerde plan van aanpak zal
later dit jaar (november) worden besproken in de MR. De bovenschoolse onderwerpen zijn voor
31 december 2019 opgepakt en gerealiseerd.
8. Jaarverslag MR 2018-2019
Maaike heeft het jaarverslag van de MR van dit schooljaar verder aangevuld. Deze wordt
vastgesteld en zal ook op de website geplaatst worden.
9. Jaarplan MR 2019-2020
Anne-Loes heeft een jaarplanning voor de MR voor komend schooljaar opgesteld. Deze wordt
met enkele opmerkingen en aanvullingen vastgesteld.
10. Mededelingen van de directie
Linda is zwanger. Omdat verwacht wordt dat ze gedurende haar zwangerschap niet voor de klas
kan staan, wordt gezocht naar vervanging. Linda blijft wel gekoppeld aan de school en zal andere
werkzaamheden krijgen tijdens haar zwangerschap.
De nieuwe huisstijl is klaar. Deze zal op de eerste schooldag worden onthuld.
11. Verkeersveiligheid
Guusta meldt dat er een convenant is getekend om de N228 veiliger te maken. Hierbij gaat
aandacht uit naar:
- Inrichting van de weg, vermoedelijk gaat de maximumsnelheid omlaag naar 60 km/uur
- Handhaving
- Gedragscomponent, hier wordt waarschijnlijk ook specifiek gekeken naar educatie op
scholen.
Vanuit de St. Catharina is interesse om hier aandacht aan te besteden. René geeft aan dat de
verkeerssituatie voor de school ook aangepakt zal worden door de gemeente.
12. W.v.n.t.t.k. / Rondvraag
Dit was de laatste MR-vergadering van Guusta. We zullen in het nieuwe schooljaar met een
etentje afscheid nemen, mogelijk op dinsdag 24 september.

