Notulen MR-vergadering van basisschool De Empel
Datum

24 september 2019

Plaats

basisschool De Empel

Tijd

19.00 uur

Aanwezig: Ilse, Leon, Cindy, Peter, Thea en Ilona.
1.

Opening
- Vaststellen van de agenda.
- Voorstelrondje: De MR heeft sinds begin van dit schooljaar een nieuwe
samenstelling.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
- Skipov: eindverantwoordelijk directeur voor de
Petrus en Paulusschool in Eerde (en daarmee coach/mentor
van de directeur in opleiding aldaar) wordt Leon van Boxtel. Dit in goed
overleg met het team en MT collega’s. Leon wil verbinding gaan maken
tussen Petrus en Paulusschool en de clusterscholen Antonius, Empel en
Nicolaas, met name op het vlak van de teams.
- GMR jaarplanning: Karin van de Wijdeven – van Berkel gaat vanuit het
cluster zitting nemen in de GMR. Het is de vraag of zij ook de
contactpersoon wordt voor de MR. Vooralsnog is dit Danielle van Doorn
– van de Elzen.
- De MR gaat bespreken welke onderwerpen zij zelf op de agenda wil
zetten. Gedacht wordt aan “Huisvesting en vastgoed” en “Evaluatie en
planning personeelsbeleid / scholing”. Peter vraagt na wat er besproken
is en/ of wanneer dit terug komt op de GMR agenda. Actie Peter
- Website: Ilse en Thea stemmen af wie de MR notulen op de website zal
zetten en een bericht op Parro dat de notulen online staan. Het stukje
van de MR leden dient ook aangepast te worden met de nieuwe leden.
Actie Thea en Ilse
- Training MR
De oudergeleding van de MR heeft een eerste basistraining gehad.
Morgen is de volgende training.

3.

Mededelingen De Empel (Leon)
- Inhoudelijke uitleg op het jaarplan
Er wordt eenzelfde format voor het jaarplan gebruikt voor alle Skipov scholen. Het
plan van de Empel is gevuld en wordt op onderdelen eerst door het team en
vervolgens door de MR doorlopen om feedback te kunnen geven. Het plan zal
gaandeweg het schooljaar aangepast worden. De verschillende hoofdstukken zullen
geagendeerd worden voor de volgende MR vergaderingen. Actie Peter

- 1 oktober telling leerlingaantallen
Er is een lichte daling t.o.v. vorig jaar:
• 153 leerlingen 2019-2020
• 151 leerlingen 2020-2021
Het perspectief is een positief stijgende lijn richting 180-190 leerlingen. Formatief zijn
er aankomend schooljaar weinig veranderingen.
4.

Schoolontwikkelingen
Professionaliseringsdagen (studiedagen) 13 en 16 september
Thea en Ilse vertellen dat zij de professioaliseringsdagen gestart zijn met het
doornemen van het schoolplan. Deelonderwerpen zijn in subgroepjes besproken
o.a.:
- Communicatie naar ouders over Leren zichtbaar maken
- Signalering en diagnostisering
- Burgerschap
- Afstemmen van rekenen
- Gynzy
Vraag aan leerkrachten bij deze onderwerpen: wat heb je toekomstgericht nodig?
Niet alle onderwerpen zijn aan bod gekomen. De komende studiedagen gaat het
team hier mee verder.
Een ander onderwerp was “Analyse van data”. Centraal daarbij stond: Waarom, wat
en hoe. Welke data gebruik je en waarom? Hoe kun je leerlingen geven wat ze nodig
hebben op basis van de data die voorhanden zijn.
Ilse en Thea stemmen met Anke af om standaard een terugkoppeling van de
professionaliseringssdagen op Parro te zetten ter informatie voor ouders. Actie
Thea en Ilse
4. Focus MR komend schooljaar
Ieder jaar wil de MR iets toevoegen aan het schooljaarplan op eigen initiatief.
- Focus MR schooljaar 2018-2019:
Expressie/ kunst en cultuur:
De Empel krijgt ondersteuning door de Cultuurkade om visie vanuit het team te gaan
bepalen op dit onderwerp. Vervolgens gaat het team kijken wat er nodig is om dit op
de Empel structureel vorm te kunnen gaan geven, bij voorkeur in samenwerking met
ouders en eventueel andere betrokkenen (zoals bij You Are Good werkgroep).
- Focus MR schooljaar 2019-2010:
Alle MR leden denken na over de focus voor komend schooljaar. Volgende
vergadering op de agenda. Actie Peter
5. Startgesprekken en open huis dag
Ouders hebben een mail gekregen waarin om feedback gevraagd werd m.b.t. de
startgesprekken en de open huis dag. Afgezien van praktische opmerkingen zijn de
ervaringen over het algemeen erg positief. Het team heeft verder geëvalueerd dat de

2e week te vroeg is voor de inloop. Ook de startgesprekken gaan mogelijk een week
later plaats vinden om voor meer rust te zorgen in de eerste schoolweken.
6. Inloop tijd
De inlooptijd is aangepast van 8.20 naar 8.25 uur. Dit is een directiebesluit. Hierover
is laat gecommuniceerd naar ouders. Ouders missen ook communicatie waarom de
inlooptijd is aangepast. De MR ziet graag dat hierover alsnog naar ouders
gecommuniceerd wordt. Actie Leon
7. Traktatiebeleid versus TSO afspraken
Het beleid van de TSO staat in principe los van het traktatiebeleid van school. Het
traktatiebeleid is vorig jaar ter sprake geweest. Het staat beschreven in de
schoolgids en is de eigen verantwoordelijkheid van ouders. Afspraak is dat school in
principe het goede voorbeeld geeft qua traktaties.
8. Rondvraag
- Kan de klassenouder ook via Parro communiceren? Actie Ilse
- Voor volgende vergadering: vraag van de OR. Actie Peter

