Notulen MR vergadering 20-06-2016
Start: 20:00 uur
Einde: 22.00 uur
Locatie: de Kameleon
Aanwezig: Karin, Fred, Ingrid, Daniel, Ewald, Gio, Wob, Ron
1. Opening en vaststelling agenda
2. Presentatie Ron ICT plan
Ron licht het definitieve ICT-plan toe. De infrastructuur is inmiddels goed op orde. Hierdoor kunnen ook
vervolgstappen worden genomen richting mobiele apparaten. De knelpunten in de onderzoeksfase zijn
omgezet in korte en lange termijn doelstellingen. Lange termijn: leerlijn ICT bijvoorbeeld
programmeren. Er loopt nu al een pilot bij groep 7/8. Ook typecursus kan hieronder vallen. Kinderen
moeten weten hoe ze bepaalde tekens op letters kunnen zetten en documenten kunnen opslaan. Een
ander lange termijn doel is dat leerlingen ook thuis bij documenten kunnen komen en aan werken
(middels het programma MOO; Mijn Omgeving Online).
Korte termijn doelen:
•
internetregels opstellen voor de leerlingen
•
Digibord optimaler inzetten
•
Leerkrachten willen aanwezige educatieve software optimaler inzetten
•
Aanschaffen hardware tbv leerlingen (tablets). Uitgangspunt is voor de kerstvakantie.
De korte termijn doelen mogen wel iets concreter benoemd worden als het gaat om het tijdpad. Tot 2
jaar is nog wel erg algemeen. Het BYOD wordt ook op de agenda gezet. Met de aanschaf van mobiele
apparaten wordt het niet hebben of willen meegeven van eigen apparatuur hiermee ondervangen.
Kijken of een app (bijv SchoolBord of mogelijkheid in Parnasses) een toegevoegde waarde heeft om
ouders te informeren.
3. Vaststellen notulen vergadering 11-5-2016
Geen opmerkingen, agenda vastgesteld.
4. Oudertevredenheidsonderzoek resultaten
Gio heeft een samenvatting uitgedeeld en geeft een toelichting. Vooral op het gebied van kwaliteitszorg
en zorg en begeleiding is onder het gemiddelde gescoord. Hier wordt kritisch naar gekeken en als
verbeterpunten meegenomen. Woensdag wordt het besproken in het MT en acties vastgesteld. De
acties worden volgende vergadering op agenda gezet.
5. Actielijst

De actielijst is bijgewerkt.
6. Schoolgids evaluatie
Iedereen heeft zijn/haar bevindingen aan Gio doorgegeven. Voorstel van Gio (afspreken dat een ieder
het inhoudelijk toetst en dat er één of twee naar het tekstuele deel kijken. Dit in het kader van je tijd
effectief besteden) is akkoord met de aanvulling dat het de voorkeur heeft eerder de tekst te krijgen.
7. Schoolplan
Plan 2015-2016: we zitten mooi op schema. Veel acties zijn gestart, afgerond of in een vervolgfase
gezet.
Plan 2016-2017: komend schooljaar besluit over Engels breder trekken. Zo ja, hoe breed en waar en
wanneer starten we. Duidelijk moet zijn wat eind van het kalenderjaar de besluiten zijn, zodat het voor
het volgend schooljaar kan worden opgestart. Vanaf schooljaar 2017-2018 wordt in groep 1/2 de
methode Kleuterplein ingevoerd. Werkgroep ‘Onderwijs aan kinderen die meer aankunnen’ wordt
toegevoegd aan jaarplan. Complimenten voor het concrete schoolplan.
8. Mededelingen directie
SKAR start 29 augustus met de buitenschoolse opvang.
9. Vergaderdata 2016-2017
13-9 eerste vergadering Ingrid doet voorstel voor rest van de data.
10. Pestprotocol
Een kind heeft er even ingezeten, maar is er inmiddels uit. Verder geen melding.
11. WVTTK
GMR: er is een plek vrij voor ouder- en personeelsgeleding. Is er interesse vanuit de Kameleon?
Formatie 2016-2017: er zijn geen reacties binnengekomen van ouders over de formatie. Dit wordt als
positief gezien.
11. Sluiting 22.00 uur

