MR NOTULEN
26 november 2014

Aanwezig:

Arthur, Bouwine, Jeanette, Jouko,
Monique
Bouwine, met veel dank aan Arthur
Inger Bonhof
20.00 - 22.00 uur
Fortlaan

Notulen:
Gast:
Tijdstip :
Plaats :

AGENDA

1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

3.

Vaststelling notulen (ter besluitvorming)
• 1x per kwartaal globaal rapporteren over werkgroepen
• notulen worden vastgesteld

4.

Actiepunten vergadering 23 oktober 2014
•
•
•

Inger gaat bekijken hoe de website snel de lucht in kan. Het gaat om de laatste
loodjes.
Jelmer de Wilde wordt aangesteld bij de werkgroep Continuerooster (Joyce heeft
reeds contact gelegd, de werkgroep kan dit opvolgen).
invulling rol GMR en ongevallenrapportage blijven als actiepunt openstaan.

5.

Prognoses voor formatieplan (kaders vanuit Stichting Villa Primair) – Inger
• Kaders zijn er nog niet
• Er wordt een kleine stijging in leerlingenaantal, vooral zij-instromers, verwacht voor
2015-2016

6.

Begroting 2015 – Inger
• begroting wordt goedgekeurd
• er is scholingsbudget per medewerker.

7.

Feedback werkgroep continuerooster –Bouwine
• Jelmer wil graag deelnemen, daarmee kan werkgroep opgestart worden

8.

Feedback GMR – Jeanette
• afgelopen maandag is financiële commissie GMR bij elkaar geweest.
• er zijn afspraken gemaakt met de Stichting over de financiële planning.
• Vanuit de GMR wordt er strak gestuurd op de uitgangspunten.

9.

Feedback PR / Communicatie – Monique
• Focus is op de website live krijgen, zodat er vervolg stappen kunnen worden
genomen.

10.

Feedback onderwijsontwikkeling – Jouko
• De Pennestreek is als schrijfmethode aangeschaft. De cursussen voor de leerkrachten
zijn voorzien.
• Begrijpend lezen wordt komend jaar extra aangezet (nieuwsbegrip XL en goed
gelezen). Nieuwsbegrip XL is een moderne, web based methode. De XL versie heeft
onder andere ook methodetoetsen. Het rendement van begrijpend lezen wordt
besproken. Inger geeft aan dat de resultaten van begrijpend lezen in lijn liggen met
de resultaten van de andere vakken. Daarmee hoeft er op korte termijn geen extra
aandacht aan gegeven te worden.
• Komend jaar wordt na onderzoek van de rekenwerkgroep een nieuwe rekenmethode
aangeschaft. Daarmee heeft de Emmaschool weer een moderne methode.
• Jouko zal uitkomsten uit werkgroepen in vergadering brengen.

11.

Update verhuizing Opmaat – Arthur
• Inger is toegetreden tot stuurgroep.
• Er is reeds contact met een peuterspeelzaal en NSO.
• De bestektekeningen zouden nu klaar moeten zijn. De MR vraagt zich af hoe de
Stichting de juistheid van de bestektekeningen kan borgen en zeker weet dat al haar
wensen in de bestektekeningen verwerkt zijn.
• Daarnaast is door de huisvestingscommissie aangegeven dat er de bereidheid is om
extra te investeren in klimaat, mits daar een business case voor te maken is. De vraag
is hoe dit kan worden ingepast in het tijdpad.
• Tevens vraagt de MR zich af hoe de stuurgroep toeziet op de aanbesteding, en meer
in het bijzonder op de:

weging van de beoordelingspunten;

afdekking van financiële risico’s;

commitment op doorlooptijden

12.

Evaluatie UNITA
• 5 aandachtsgebieden: hoog- en laagbegaafd, gedrag, dyslexie en dyscalculie. Er is
zorg of UNITA expertise heeft om voldoende ondersteuning te geven bij gedrag. Die
behoefte is nadrukkelijk aanwezig.

13.

Rondvraag en sluiting
• Er worden nieuwe statuten MR ontwikkeld.
• PBS: is erg enthousiast ontvangen door ouders en leerkrachten.

