‘Met plezier naar de Pijler,
want daar zit het wel SNOR’
Agenda/Notulen MR
Datum en tijd

Plaats

Dinsdag 22-03-2022,
19.30 - 21.30 uur

Online

Agendapunten:

Belangstellenden en:
Oudergeleding:
Renske Kooiman (voorzitter)
Judith Kamp
Personeelsgeleding:
Tessa Stijns
Rianne van Schijndel (secretaris)
Genodigden:
Anja de Jong (directeur)
Voor wie

Inhoud:

MR vergadering (doel → voorstellen bespreken, vragen voor te bereiden en meningen uit te wisselen)
19.30

Opening

19.35

Notulen vorige keer

Notulen vaststellen

De notulen zijn vastgesteld.
Hoe bereikt de GMR de achterban? Hier kan nog geen antwoord op
worden gegeven, want de GMR vergadering is niet doorgegaan. Dit wordt
nog besproken.

19.45

Poll tbv onderzoek
tevredenheid ouders

Stand van zaken + plannen
wanneer uit te zetten

De oudergeleding kan in de lerarenkamer de poll klaarmaken, zodat ook
de personeelsgeleding mee kan kijken.
Er is besproken dat de poll zo snel mogelijk wordt uitgezet.
Voor het invullen van de poll hebben alle ouders twee weken de tijd. De
resultaten en eventuele aanbevelingen worden tijdens de ouderavond
gedeeld.

19.55

17 mei verzetten

Volgende MR vergadering
van 17 mei kan niet door

Nieuwe MR vergadering is op: dinsdag 10 mei om 19:30 uur. De agenda
wordt op tijd verstuurd.
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gaan (afscheid van Luc);
andere datum vastleggen.
Overlegvergadering met bevoegd gezag (doel → antwoorden op vragen krijgen, informatie uitwisselen, adviezen bespreken)
20.00

-

Terugkoppeling
bijeenkomst gemeente
‘Tiny Forest’

-

Nieuw leerling
volgsysteem

-

Protocol
leesproblemen

-

Protocol Bouw /
Kurzweil

-

Burgerschap

Anja en Renske geven een
terugkoppeling

-

De gemeente realiseert in samenwerking met IVN en IKC De
Pijler een Tiny Forest in Maasdam. De volgende stap is dat het
IVN contact opneemt met de school. In november worden er
bomen geplant, dit is de planning! De kinderen kunnen hierbij
helpen. IVN begeleidt de school met het realiseren van het plan.
Er wordt een buitenlokaal gerealiseerd in het bos en het is de
bedoeling dat het Tiny Forest zelfvoorzienend wordt. Vanuit
school zijn er ook omwonenden betrokken.

-

Nieuw leerling volgsysteem:

Anja licht toe

Zie bijlage
Zie bijlage
Zie bijlage

-

Formatie

-

Tussenopbrengsten
team

Anja licht toe
Anja licht toe

LOVS CITO is verouderd. De beleidsmedewerker van de Hoeksche
school heeft als advies gegeven om naar meer leerlingvolgsystemen te
kijken. Gaan we verder met de nieuwe versie van CITO of met IEP? Met
het team is er gekozen voor IEP. Het is kindvriendelijk (vraagstelling).
Alles wordt digitaal getoetst (de leerkracht hoeft het niet meer na te
kijken). IEP kijkt waar het kind zelf staat. Er wordt niet met een ander kind
vergeleken. Deze toets wordt net als CITO 2x in het jaar afgenomen.
IEP werkt met referentieniveaus 1F, 1S en 2F. We werken toe naar 100%
uitstroom op 1F niveau en 65% uitstroom op 1S/2F niveau.
Omdat we dat willen is het goed vanaf groep 6 te gaan kijken waar een
leerling staat t.o.v. de referentieniveaus.
Als een leerling op de middentoetsen van groep 7 nog niet het niveau 1F
haalt, moeten we vanaf dat moment goed gaan kijken naar de
essentiële doelen die nodig zijn voor uitstroom 1F.
We willen dat minimaal 65% van onze kinderen uitstroom op VMBO gl/tl
of hoger.
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Bekijk het filmpje voor de uitleg over IEP

https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-leerlingvolgsysteem/
Het nieuwe leerlingvolgsysteem wordt met de ouders op de ouderavond in
oktober besproken.
Teamscholing volgend schooljaar: leerlingvolgsysteem IEP (groep 3 t/m 8)
en KIJK! (van 0 jaar t/m groep ½)
- Nieuw protocol leesprobleem: belangrijkste wijziging.
Voor 1 januari was het EED (ernstige, enkelvoudige dyslexie) en na 1
januari is het ED (ernstige dyslexie). Hierdoor zijn de voorwaarden
vereenvoudigd voor het traject poortwachter.
- Protocol BOUW!:
Het protocol is aangepast. Kurzweil is hieraan toegevoegd en er is
gekeken of het protocol nog up to date is. Kurzweil is een
computerprogramma dat kinderen helpt (die klaar zijn met BOUW!) met
het lezen van teksten op de laptop. Met Kurzweil krijgen kinderen na
BOUW! ook extra ondersteuning.
- Burgerschap:
De overheid wil dat de basisscholen burgerschapsdoelen opstellen. Onze
school heeft doelen opgesteld in een bugerschapsbeleidplan, aanbod
vastgesteld en meet dit vanaf groep 5 d.m.v. een vragenlijst.
- Formatie:
Alle leerkrachten hebben hun voorkeursformulier ingevuld en bij de
directrice ingeleverd. Volgend jaar hebben wij op 1 oktober 2022: 114
leerlingen en er zijn 6 lokalen.
De voorkeur gaat uit naar 6 groepen. Wij hebben weer een leerkracht
voor eerste ziektevervanging die RT zal geven als er geen zieken zijn.
Inmiddels heeft PMR instemming verleend.
- Tussenopbrengsten team:
De toetsen zijn op groepsniveau en op landelijk niveau vergeleken.
Als je de LOVS met de methodetoetsen vergelijkt, scoren de kinderen met
de methodetoetsen hoger. Afgelopen jaren zijn er minder hoge scores
behaald. Vooral bij de kleuters valt dit op. Daarnaast gaan de resultaten
van rekenen achteruit. Wij zijn opzoek naar een nieuwe methode.
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Voor de zomervakantie wordt er een nieuwe rekenmethode gekozen. De
leerkrachten gaan verschillende rekenmethodes uitproberen.

21.20

Rondvraag en sluiting

De oudergeleding kan op vrijdag 1 april om 08:30 uur op school zijn om
de poll klaar te zetten. De personeelsgeleding kan gelijk meekijken.
Op vrijdag 8 april krijgen alle ouders de gelegenheid om op school de poll
in te vullen. Dit is tijdens de open dag. In de lerarenkamer worden
chromebooks klaargezet.
De directrice deelt met de MR leden een lijst waar een poster voor de
open dag kan worden opgehangen. De lijst kan door iedereen worden
aangevuld. De OMR heeft op vele plekken posters opgehangen. Hartelijk
dank!

