Concept notulen
MR vergadering 12 mei 2016, aanvang 18:30 uur

Aanwezig
Afwezig

: Ans, Johan, Corrie, Rob en Maarten
: Nvt

1. Welkom door Ans.
2. De notulen van de vergadering van 10 december 2015 worden goedgekeurd.
3. Maarten geeft een toelichting op de tussentijdse evaluatie jaarplan en opbrengsten.
De Citoscore van Groep 8 van 2015/2016 ligt boven het landelijk gemiddelde. Uit de analyse
van de opbengsten van alle groepen blijkt onder meer dat een aantal uitgevoerde acties de
opbrengsten zichtbaar hebben verhoogd, of dat er nog acties nodig zijn om de opbrengsten
op specifieke onderdelen te verhogen.
4. Voor wat betreft de samenwerking met Bouwend Nederland is CBS De Wiekslag
gekoppeld aan Van der Lecq en Droogers. Maarten heeft een prettig gesprek met hen gehad
en Van der Lecq en Droogers neemt contact op indien zich een mogelijkheid voordoet om
iets samen met hen te gaan doen.
5. De ouderavond over de Kanjermethode was goed bezocht. Het was een geanimeerde
avond.
6. Zoals eerder gecommuniceerd zullen 2 leerkrachten aan het eind van dit schooljaar
vertrekken. Sanne (Instroomgroep) krijgt een vast contract voor 2,5 dag per week.
7. Het Plan van Aanpak RI&E is naar aanleiding van de geconstateerde knelpunten door
Maarten opgesteld. Een aantal acties liggen vast en de beschikbare middelen voor deze
acties kunnen niet worden uitgeruild voor andere zaken. De uit te voeren activiteiten zoals
opgenomen in het Plan van Aanpak RI&E zullen door de MR worden gevolgd.
8. Voor wat betreft nieuws uit de GMR zij opgemerkt dat er binnen GMR onder meer is
gesproken over het vernieuwde statuut/reglement (G)MR, de ‘invalpool’, ‘job crafting’ en het
ICT Beleidsplan.
Ans zal het concept van het vernieuwde statuut/reglement (G)MR voor commentaar
rondsturen binnen de MR.
9. Ans moet aftreden als lid van de MR aangezien haar maximale termijn erop zit. Mogelijk
blijft zij nog wel namens CBS De Wiekslag lid van de GMR. Corrie zal vóór 1 juni 2016 aan
Ans doorgeven of zij herkiesbaar is als lid van de MR.
10. Er is tenslotte een korte toelichting door Maarten gegeven over de ‘prismaklas’ (één
ochtend per week) en het profileringsplan.
Einde vergadering om 20:00 uur.

