Notulen MR Antoniusschool: woensdag 21 juni 2017
Start: 19.30u

Aanwezig:
Oudergeleding – Danielle Aarsen (voorzitter) Elize Botermans, Mirjam Eveleens, Rene Groen
Personeelsgeleding – Leonore Melkert, Mariëtte Rijneveld (notulist), Roy Schaaij
Afwezig: Renske Peters

1. Opening/agenda vaststellen
2. Notulen van 05-04-2017
Goedgekeurd.
3. Binnengekomen post/mail
I.
MR magazine 3
4.




GMR vergadering d.d. 09-05-2017
IPB Er moet nog 1 hoofdstuk terug komen. Begin van het nieuwe schooljaar rond.
Managementstatuut besproken
Inkoopbeleidsplan besproken en goedgekeurd

5. Speciaal directieberaad dinsdag 23 mei evaluatie:
Roy, Leonore, Elize, Rene en Renske waren aanwezig. 4 discussiepunten hoe het onderwijs
voor het personeel verbeterd kan worden en op welke wijze er goede sollicitanten
aangetrokken kunnen worden. Draag als school uit waar je goed in bent. Positieve ervaringen
van de avond.
6. OPR
Wat is de OPR? Dit is de MR binnen het samenwerkingsverband. Van elke school een
personeelslid en ouderlid. Er worden doelen opgesteld in het ondersteuningsplan en dit wordt
gereflecteerd binnen de OPR. Komt 6x per jaar samen.
Aanbod/inhoud: worden op uw school voldoende mogelijkheden geboden om kinderen die iets
extra’s nodig hebben te ondersteunen? De intern begeleiders bekijken samen met de
leerkrachten welke ondersteuning de leerlingen nodig hebben. De intern begeleiders hebben
wekelijks overleg met de orthopedagoge en de directie. Mocht een leerling specifiekere zorg
nodig hebben dan kan de Amstelrondespecialist (van het samenwerkingsverband) uitgenodigd
worden.
Kwaliteit: zijn de doelen die school geformuleerd had op het gebied van passend onderwijs
bereikt?
Hebben specifieke interventies een goede bijdrage geleverd voor de betreffende kinderen? De
interventies die worden opgezet zijn er per situatie verschillend. Aangezien we binnen onze
school een brede basisondersteuning hebben en we daarnaast veel kennis in huis hebben,
kunnen we veel kinderen met specifieke onderwijsbehoeften de juiste begeleiding bieden.
Daarnaast is het aantal kinderen dat verwezen wordt naar het speciaal (basis) onderwijs gering .

Organisatie: is de wijze waarop de zorg op school wordt georganiseerd passend voor de situatie?
Deze zaken worden beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel wordt geregeld
herzien en aangepast naar de situatie.
Financieel: wordt het budget dat beschikbaar is voor passend onderwijs goed ingezet? De zorggelden
worden absoluut besteed aan passend onderwijs.
7. Mededelingen team/nieuwsbrief











Studiemoment over het verschil tussen jongens en meisjes (vrijdag 16 juni)
Henno Oldenbeuving kwam wat vertellen over het verschil in ontwikkeling en leerstijl tussen
jongens en meisjes. Een mooie presentatie waarbij de leerkrachten weer even op scherp
gezet werden.
Jaarfeest kleuters 22 juni Thema sprookjes.
Afscheid/Musical groep 8 is op vrijdag 14 juli. MR wordt uitgenodigd.
Schoolplein: Inrichtingsvoorstel is op een poster zichtbaar. Meer natuur om de kinderen uit
te dagen. Inspiratie was Zweden.
Er is voor volgend schooljaar weer een vacature. Binnen ons netwerk hebben we 7 personen
die we willen uitnodigen voor een gesprek. Donderdag en vrijdag zullen de gesprekken
plaatsvinden.
De tweede adjunct voor komend schooljaar is Danny Dollée, nu leerkracht van groep 6
Roy is geslaagd voor zijn schoolleiders opleiding
Volgende week is de algemene ouderavond. Alle MR leden zijn uitgenodigd.

8. Planning maken vergaderdata volgend schooljaar.
Roy stuurt een voorstel.
9. Taakverdeling volgend jaar:
Voorzitter: Roy
Secretaris: Leonore
Notulist: Mariëtte
GMR: Elize en Leonore
Verkeer (mogelijk contact met gemeente): Renske?
MR magazine lezen, voorselectie interessante artikelen maken: René
10. Artikelen om te bespreken (afhankelijk van de tijd) – zie bijlagen. Hier zijn we niet aan
toegekomen.
 Meldcode aangescherpt
 Van lentekriebels tot pannenkoeken
11. Rondvraag:
-We hebben een discussie gevoerd over welke vragen gesteld kunnen worden binnen de MR.
-René vraag zich af wanneer er meer bekend is over de introductiebijeenkomst van de MR; Marije
van de Jozefschool zoekt uit wanneer de Introductiebijeenkomst van de MR plaatsvindt. In het
nieuwe schooljaar krijgen we hierover meer informatie.

