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Onderwerp

Notulen

Agenda

Notulen goedgekeurd.

Mededelingen

Op 23 januari 17.00-18.30 uur komt bestuurder van Allure langs.
Idee: voor die tijd vragen bedenken.
Directeur informeert over terugkoppeling resultaten naast twee
meetmomenten van CITO. Vanuit Snappet kunnen wij als school
meedoen met een pilot waarin dit vorm wordt gegeven. De
volgende vergadering op de agenda: Snappet. Hierin wordt dit
verder geïnformeerd.
Er is gesproken over de gang van zaken wat betreft Snappet.
Rapportage resultaten, training van leerkrachten.

MR

-

GMR nieuws

Er komt geen GMR-lid langs op onze MR-vergaderingen. Het
zou niet zoveel toevoegen. Idee is wel om vanuit MR de GMR
vergadering te bezoeken. Wanneer deze is, is nog niet bekend.

Uit het jaarplan
Communicatie

Communicatie van ouders naar leerkrachten en andersom
verloopt naar tevredenheid.

Uit het jaarplan
Werkdruk

Werkdrukgelden zijn ingezet in de formatie.
Teamruimte gecreëerd, structureel na schooltijd koffie / thee.
Invoering Snappet: leerlingen meer op maat kunnen bedienen,
geen nakijkwerk, tijd om te analyseren en voor te bereiden.
Vermindering aantal avonden, o.a.: 10-minutengesprekken /
ouder kindgesprekken overdag, vervallen lichtjesavond.
Focus: schooljaar ingedeeld in thema’s van 4xWijzer. Keuzes in
aanbod. Draagt het bij aan het thema? - inplannen, Draagt het
niet bij aan het thema? - niet inplannen. Dit met het oog op het
grote aanbod en de neiging alles te doen.
Administratiedag - professionaliseringsdag ingepland na CITO M
en voor de analyse vergadering en 10-minutengesprekken.
Uitproberen bordsessies i.p.v. wekelijks teamvergadering - doel:
1 onderwerp centraal en volgen van de speerpunten.
Idee geopperd: eventmanager; iemand die ingehuurd wordt om

bijvoorbeeld Sint/kerst o.i.d. te regelen.
Uit het jaarplan
Heterogeen werken

De groep 6/7 wordt niet als hinderlijk ervaren. Qua organisatie
loopt dit.

Nieuw rapport

Wat zijn belangrijke punten om in een rapport terug te lezen?
Zowel voor leerlingen als voor ouders? Moet je als leerkracht nog
alles beoordelen?
Punten vanuit MR:
- richten op feedback: wat lukt wel, wat lukt niet?
- inzicht wat betreft ‘het kunnen’ van een leerling
- sociale aspect
- talenten van kinderen

Strategisch
beleidsplan Allure

Beleid wordt niet meer top-down bedacht, maar bottom up.
Wat vinden scholen belangrijk om mee te nemen in het volgende
beleidsplan en zo dus ook onze school.
Wat vinden wij van belang. Zowel leerkrachten als leerlingen.
Doel is zoveel mogelijk informatie in te winnen om een passend
beleid te maken voor Allure.
Wat vinden MR-leden belangrijk om in het beleidsplan mee te
nemen?
- Onderwijs op maat binnen de kaders
- Motivatie
- Ieder kind gezien worden
- Voldoende uitdaging
- Eigenaarschap; werkt motiverend

Typecursus

Wordt in het team besproken. Welk leerjaar wordt dit ingezet? Is
er geld voor?

Engels

De methode is sluitend en voldoende.

Rondvraag

Voorzitter dorpsraad schuift aan en informeert over
herinrichting/plannen (over o.a. verkeersveiligheid) in
Midwoud/Oostwoud. Ze willen graag input van school uit wat
betreft ideeën/indeling vrije ruimtes (bijv. moestuin). Denk aan:
verkeer, inrichting (parkeerplaatsen), veiligheid,
groenzone/natuurspeeltuin.
Doel is om te starten in 2020. Dit jaar is het nog belangrijk om
beleid te vormen en dus input te krijgen vanuit school
(leerkrachten).
Plan: ideeën bundelen vanuit leerkrachten/OR/MR en mailen
naar voorzitter.
Vraag vanuit bewonersavond dorp:
Muzieklessen op school. Er is subsidie vanuit gemeente/rijk
beschikbaar. Wordt dit op school vormgegeven?

Streven is om 1x per jaar een MR vergadering bij te wonen door
iemand vanuit dorpsraad.
Directeur: MR ontvangt POS (perspectief op school)
Voorzitter: tip om te informeren (bijvoorbeeld in de Koetkrant)
over dingen die school niet meer doet terwijl dit jaren daarvoor
wel gedaan werd. Komt vanuit keuze om geen Kinderpostzegels
te doen. Keuze hiervoor heeft te maken met werkdruk en focus
op thema’s

