Notulen MR vergadering
st Aloysiusschool Gouda
Datum:
Tijd:
Aanwezig:

19-06-2017
20.00 – 22.00
Marieke Spruijt (vz), Linda van Dijk, Jolanda van Ginneken,
Jikke Scholtens, Sharon Bean (notulist), Marcel Swede, Ingrid
Spruit

Afwezig:
Agendapunt
1. Opening en vaststelling agenda
Toevoeging voor agenda: de aangekondigde prikactie.
2. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen, eventuele nagekomen opmerkingen kunnen
gemaild worden. Verslag wordt voor nu vastgesteld.
3. Prik actie
Actiegroep wil een signaal afgeven dat het water de leerkrachten in
het basis onderwijs aan de lippen staat. Bovendien is men het niet
eens met de forse verschillen in beloning tussen basis onderwijs
en middelbaar onderwijs.
Eerlijke beloning en werkdruk verlaging zijn de doelen. Daarnaast
zijn er nu al tekorten in leerkrachten in basis onderwijs, idee dat
leeft is dat het beroep onaantrekkelijk is. Het betreft een HBO
opleiding en een intensief vak, maar in vergelijking minder goede
beloning. Vak moet weer aantrekkelijk gemaakt worden. Als er nu
niets met dit signaal gebeurt is de overweging om volgend
schooljaar meerdere dagen te staken. Of dat echt gaat gebeuren is
nog maar de vraag.
Niet de hele Groeiling doet mee, er zijn grote verschillen tussen de
scholen. Voor team Aloysius was het een anoniem besluit om mee
te doen.
Vooralsnog is er veel begrip onder de ouders. Of het zal helpen
valt niet te zeggen.
De beeldvorming rondom het beroep moet echt verbeterd worden,
ook hoe een groep ouders tegen leerkrachten aankijken.
Behalve de prikactie zal een leerkracht naar Den Haag gaan om
de petitie aan te bieden. Het verzoek is of een ouder ook mee kan.
Dinsdag 16 uur. Marcel gaat mee.
4. Jaarplan / jaar verslag
Jaar verslag is opgesteld, moet nog door team leerkrachten
worden geaccordeerd. De meeste punten zijn gerealiseerd.
Vraag over punt samenwerking met ouders: er zijn nog geen
bijeenkomsten geweest mbt VVE kinderen met een

Actie

taalachterstand afkomstig van VVE peuterspeelzalen. Ouders zijn
verplicht om naar de bijeenkomsten te gaan. Wij hebben ook VVE
groepjes, de bijeenkomsten zijn echter niet verplicht. Idee is wel
dat als ze georganiseerd worden in navolging van de
peuterspeelzaal, ouders wel zullen komen. Komend schooljaar
zullen deze bijeenkomsten worden georganiseerd.
Kwaliteitszorg blijft punt van aandacht: uit tevredenheidsonderzoek
blijkt dat leerkrachten onvoldoende het gevoel hebben dat ze alle
kinderen een passend onderwijs aanbod kunnen geven.
Geen opmerkingen op jaarplan. De ingezette lijn wordt
gehandhaafd.
5. Cito groep 8 resultaten
Score is 537,2, is een goede score. Landelijk gemiddelde is 535,1.
Score ligt hoger dan van twee voorgaande jaren.
Op een onderdeel, verbanden berekenen, scoren we onder het
gemiddelde. Taal scoort globaal genomen wat hoger dan rekenen.
Bij 7 kinderen is op basis van de uitslag het advies naar boven
bijgesteld.
Binnen de Groeiling zijn wisselende resultaten te zien, drie scholen
hebben nog hoger gescoord en zelfs boven de bovengrens in het
landelijke gemiddelde. Zestig procent heeft Havo VWO gescoord.
6. MR / GMR
Jolanda is naar de laatste GMR vergadering geweest. Er is
gesproken over de jaarlijkse bijeenkomst van de MR's die is
vervallen vanwege te weinig animo. Idee is om een aantal scholen
langs te gaan om te bekijken hoe we de samenwerking en het
contact dan wel kunnen verbeteren.
Onze deelname aan de GMR is belangrijk. Vanuit onze MR is de
bereidwilligheid er wel om te participeren in de GMR. Tip is om de
GMR vergaderingen rondom een thema te organiseren.
7. Data MR vergaderingen, afgestemd op OR
Di 5 sept, kan dit nog verschoven worden? Valt samen met info
avond groep 8.
15 nov
22 jan
14 maart
23 mei (dan geen OR vergadering)
28 juni
28 maart is gezamenlijke vergadering MR en GMR
8. Sollicitatieprocedure opvolging Annette
Er is een goede kandidaat gekozen. MR geeft op de aanvraag een
positief advies.
9. Rondvraag en sluiting
MR biedt Annette na de vergadering een afscheidscadeau aan.
Dit is Linda haar laatste MR vergadering.

