Notulen
MR OBS WESTERKIM
Datum:
4 juli
Plaats :
obs Westerkim
Aanwezig: Wendy Voermans, Annemiek Klijs, Jette Oonk, Roos Kosse en
Froukje Verburgh.
1. Opening en vaststelling agenda
Er worden nog 4 punten toegevoegd aan de agenda.
2. Ingekomen stukken/lief en leed
Het blad onze school en info MR.
Lief en leed: afscheid Jette
3. Notulen GMR. MR en team
De notulen van de MR worden doorgestuurd naar Vester. Er zijn geen op
of aanmerkingen op de notulen.
4. Evaluatie ouderparticipatie
Wat doen we:
Oudervertelgesprek

Work-outs

Klassenpost

Ouderhulpkaarten

Huisbezoek

Dialoog tussen ouders en leerkracht ontstaat tijdens de
eerste 10-minutengesprekken met behulp van een
vragenlijst die ouders voorafgaand invullen.
De leerkracht geeft minimaal 1 keer per jaar een work-out
voor ouders; ouders krijgen op een interactieve wijze
informatie over het onderwijs wat de kinderen krijgen. De
duur van deze work-out is ongeveer 20 minuten en het
thema wordt klein gehouden, bijvoorbeeld deelsommen,
woordenschat etc.
Iedere groep maakt gebruik van klassenpost voor ouders;
zij krijgen op deze manier maandelijks informatie over de
inhoud van het onderwijs.
Tijdens de tweede “10-minuten gesprekken” krijgt de
ouder informatie over de leerresultaten van het kind en
eventueel een persoonlijke ouderhulpkaart, zodat de
ouder ook thuis met het kind aan de slag kan.

Alle intakegesprekken vinden plaats bij de (nieuwe)
leerlingen thuis (na 6 weken) Dit met behulp van een
vragenlijst voor ouders.
Nieuwjaarsreceptie In het begin van het schooljaar krijgen de ouders
een kennismaking in de groep d.m.v. een

nieuwjaarsreceptie.

Oudergesprekken

Gesprek verloopt volgens 7 stappendans (figuur 7)

Ouderbedankavond

Aan het eind van het schooljaar wordt er een avond voor
de ouders georganiseerd.

Stappenplan
nieuwe leerling
Koffieochtend en
culturele ochtend

We hanteren een vast stappenplan t.o.v. nieuwe
leerlingen gericht op nieuwe ouders en leerlingen
In samenwerking met ouders organiseren we een
ochtend voor ouders, dit in het kader van een thema.

Spelinloop

In groep 1-2 mogen de ouders 1 keer per maand 20
minuten mee in de groep werken met hun kind.
Tijdens het kerstfeest mogen de ouders komen
“borrelen” in een extra lokaal.

Kerstreceptie

Bovenstaande willen we behouden.
2016/2017 gaat het team kennismaken met de zevenstappendans en de
enquette wordt nog een keer afgenomen.
2017/2018 bekijken of we een periode gesprek gaan doen ipv 10 min.
gesprekken.
Om ouders nog meer bij school te betrekken wordt gekeken of we de app
klasbord gaan gebruiken. Hiervoor is het wel handig dat er wifi op school zou
komen. Jette geeft dit door aan Albert. Misschien kan hij dit bij Bravoo regelen.
5. Schoolrapport eindcito
We zitten 0.1 onder de landelijke norm. De groep heeft het wel goed
gedaan. Er is een analyse gemaakt die is naar de inspecteur gegaan. Hij
ziet geen reden om dit verder te onderzoeken. We doen het goed als
school. Alle lln. Zijn op de school aangenomen waar ze zijn aangemeld.
6. Uitwerking vragen n.a.v. groepsindeling schooljaar 2016/2017
Groep 5/6 wordt op maandag en dinsdagmiddag samengevoegd. Op
maandag gaan staat er gym en weektaak op het rooster en op
dinsdagmiddag weektaak , schrijven en begrijpend lezen.
Groep 7/8 de musical doen ze samen maar groep 7 heeft een
ondersteunende rol. Kamp gaat alleen groep 8.

7. Status nieuwe schoolplein/weghalen noodgebouw
De gemeente werkt niet echt mee. Er zijn onderhandelingen met de
ijzertijd boerderij. Maar het is nog steeds niet duidelijk wanneer het
gebouw weggaat. Om toch de atletiekbaan op het plein te plaatsen
wordt de kleine kastanjeboom eruit gehaald. Daar is dan plaats voor de
baan. Als het gebouw dan weg is kan daar evt. een voetveldje komen.
Jette neemt weer contact op met de gemeente of er al nieuwe
ontwikkelingen zijn.
8. Vertrek /opvolging Jette
Is geregeld. De nieuwe directeur Albert van Dam begint per 1 augustus.
9. Kapstokregels
Er komen 4 nieuwe regels. Deze komen op verschillende plekken in het
groot in de hal te hangen. Ze komen op A3 formaat in de klassen te
hangen. Ze gaan ook mee naar huis.
10.

Schoolgids
Er zijn geen grote veranderingen. Wendy heeft een paar aanpassingen.

11.

Evaluatie jaarplan.
Bijna alles is gedaan. Alleen rekentaal niet . Dit wordt vanaf het nieuwe
schooljaar opgepakt en moet voor de herfstvakantie klaar zijn.

12.

Overblijf
Het kaartensysteem werkt het nu wel of niet goed. Evalueren of het
bevalt of dat er iets anders moet komen.
Er zijn signalen van de kinderen dat ze bijna niets meer mogen tijdens de
overblijf. Jette is ingelicht en gaat er mee aan de slag.

13.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.
De eerste MR vergadering van het nieuwe schooljaar is op maandag 3
oktober

Actiepunten
Wat
Doorsturen MR notulen
naar Vester
Doorsturen
ouderparticipatie
Aankaarten wifi bij
bestuur
Gemeente bellen over
noodgebouw
verwijderen en vragen
naar de platanen

Wie
Froukje

Wanneer
Zsm

Jette

Zsm

Albert

Zsm

Jette

Zsm

