Agenda MR Antoniusschool: dinsdag 25 september 2018
Start: 19.30u

Aanwezig:
Oudergeleding – Elize Botermans (GMR), Rene Groen, Renske Peters
Personeelsgeleding – José van der Laan, Erica Hermans, Leonore Melkert (GMR)
Afwezig: Mariëtte Rijneveld (verlof)
Notulist: Leonore
1. Opening/agenda vaststellen
2. Notulen van 19-06-2018
Geen bijzonderheden.
3. Binnengekomen post/mail
MR magazine nummer 6.
4. Taakverdeling dit schooljaar:
Voorzitter: Elize
Secretaris: Leonore
Notulist: We notuleren bij toerbeurt
GMR: Elize en Leonore
Verkeer (mogelijk contact met gemeente): Renske
MR magazine lezen, voorselectie interessante artikelen maken: René
5. Data vergaderingen dit schooljaar – we plannen op een dinsdag om 19.30u op de
Antoniusschool.

September: Dinsdag 25 september 19.30
November: dinsdag 6 november
Januari: dinsdag 22 januari (eten). We denken allemaal na over waar en hoe laat.
Februari: dinsdag 12 februari
April: dinsdag 2 april
Mei: speciaal directieberaad: dinsdag 28 mei op de Jozefschool (vanaf 18.00u)
Juni: 4 juni
6. GMR vergadering d.d. -- Nog geen vergadering geweest. Eerst volgende vergadering is maandag 1 oktober 2018.
7. Jaarverslag 2017-2018 (zie bijlage)
Wat is er het afgelopen jaar op de Antoniusschool bereikt? We bekijken het en komen te
spreken over de CITO Eindtoets score. Deze is dit jaar onder het landelijk gemiddelde. We
bespreken mogelijke oorzaken (meer kinderen die passend onderwijs krijgen bijvoorbeeld).
Elize heeft ook gekeken naar scholen in de omgeving. Die blijken soortgelijke scores te
behalen. De school gebruikt de CITO Eindtoets vooral om het onderwijs te evalueren.

Schoolplan 2019-2023 wordt er geschreven: de vraag is of er een nog een ouderenquête
komt? Ook voor inbreng van ouders voor dit jaarplan. Dit vragen we aan de directie.
Jaarplan 2018-2019 komt er aan en zullen we op de volgende MR vergadering bespreken.
8. Schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage)
Dit document is vooral geschreven om aan te geven welke ondersteuning wij als school
kunnen bieden aan kinderen die meer hulp nodig hebben. Alle scholen binnen het
samenwerkingsverband heb dit op papier staan.
Aan de hand van het schoolondersteuningsprofiel komen we ook even op de
informatieavond: misschien kunnen de leerkrachten wat meer aandacht geven aan wat we
voor extra uitdaging doen. Nu is er wel uitleg over wat er gedaan wordt met uitvallers, maar
extra uitdaging lijkt wat meer gewoon.
9. Schoolgids (zie website)
Geen bijzonderheden.
10. Privacy (zie bijlage)
We merkten het volgende op: klassenlijsten: gaat niet meer mee  zie 2.1.
En ons voorstel om ouders maar één keer te laten tekenen per schoolloopbaan, is niet
aangepast. Lijkt ons meer werk voor school, maar hebben we verder geen bezwaar tegen.
11. Mededelingen team/nieuwsbrief
- Opening schoolplein/sponsoring: Schoolplein is heel leuk geworden. Ook na schooltijd
wordt er veel gebruik van gemaakt.
- Openingsviering
- Nieuwe methode geschiedenis BLINK (workshop)
- Jaarfeest groep 1/2 nieuwe datum: dinsdag 28 mei (ivm datum avond vierdaagse)
- Schoolreisje maandag 15 oktober
- Stagiaires
- Studiedag vrijdag 28 september over cognitieve psychologie/doelgericht oefenen
12. Meegestuurde artikelen – n.v.t.
Volgende keer dinsdag 6 november
 Nieuwe cao – taakbeleid
 Huishoudelijk regelement

