Notulen Extra MR-vergadering d.d. 23 februari 2016
Aanwezig: Marc Meulman, Nicoline van Schooten, Monique Leeftink (voorzitter), Mick
Geurts, Marjan Faber, Niek Konings en Monic Hofman (notulist)
1. Opening door Monique: welkom aan iedereen
2. Er is één agendapunt nl. de nieuwe schooltijden:
Mick heeft de resultaten heel duidelijk in beeld gebracht en dat heeft geleid tot de
volgende conclusies:
- 80 van de 121 gezinnen hebben gereageerd op de enquête
- Van 130 leerlingen hebben ouders gereageerd (meerdere kinderen op school)
- Er hebben slechts 2 ouders gebruik gemaakt van de extra informatiebijeenkomst
-

62% is voor invoering van het continurooster m.i.v. schooljaar 2016 – 2017
22,5% is tegen invoering van het continurooster m.i.v. schooljaar 2016 – 2017
11% heeft geen mening
4,5% heeft twijfels

-

66,5% is voor invoering van het 5 gelijke dagen model m.i.v. schooljaar 2017 –
2018
23,5 % is tegen invoering van het 5 gelijke dagen model m.i.v. schooljaar 2017 –
2018
7,5% heeft geen mening
2,5% heeft twijfels

-

Veel ouders hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om opmerkingen te maken.
Hier zitten wel goede punten bij, die door de werkgroep, die gestart gaat worden
meegenomen kunnen worden. De werkgroep bestaat nu uit 2 leerkrachten, Mick en
2 ouders. Mick zal in de nieuwsbrief opnieuw een oproep doen of er nog meer
ouders (maximaal nog 2) willen deelnemen aan deze werkgroep.
Monic meldt dat in de laatste vergadering van de GMR gezegd is dat bij alle scholen
waarbij de nieuwe schooltijden aan de orde zijn, de inloop voor ouders, niet of
nauwelijks is bezocht. Verder werd daar de tip gegeven om als school, alvast de
sportverenigingen en bijvoorbeeld het Kulturhus te informeren over de
veranderende schooltijden, zodat zij daar ook rekening mee kunnen houden m.i.v.
het nieuwe schooljaar.
Na stemming blijkt dat de MR unaniem voor het voorstel van de invoering van de
nieuwe schooltijden is. De MR stemt dus (op basis van de ouderpeiling) in met:
- Invoering van het continurooster m.i.v. schooljaar 2016 – 2017
- Invoering van het 5 gelijke dagen rooster m.i.v. schooljaar 2017 – 2018
Hoe nu verder:
1. Mick legt dit besluit z.s.m. voor aan het bestuur, zij moeten akkoord gaan met
de berekening van de uren.

2. Als dat akkoord is zal Mick een stuk schrijven voor de nieuwsbrief en dit eerst
terugkoppelen naar de MR. In de nieuwsbrief zullen dan ook de nieuwe
schooltijden vermeld worden, zodat ouders daar alvast actie op kunnen
ondernemen. Ook zal er opnieuw een oproep gedaan worden aan ouders om
deel te nemen aan de werkgroep. Mick zal in de nieuwsbrief ook aangeven
dat dit besluit niet voor alle ouders prettig is, en dat de werkgroep gaat
bekijken aan welke praktische bezwaren (bijv. tanden poetsen tussen de
middag, aansluiten van sportverenigingen op de veranderende schooltijden)
tegemoet gekomen kan worden.
3. Zodra de termijn waarbinnen ouders kunnen reageren op de oproep,
verstreken is, zal er een datum voor overleg gepland worden voor de
werkgroep. Zij zullen dan aan de slag gaan met het invoeringstraject.
3. Mededelingen van Mick:
- Er is een nieuwe methode voor Engels ingevoerd op De Borgh: “Groove me”. De
methode gaat uit van liedjes en aan de hand daarvan leren de kinderen woorden,
zinnen, tekstbegrip en uitspraak. Meer informatie is te vinden op:
http://www.groove.me/over-grooveme/
De methode is geschikt voor leerjaar 1 t/m 8, voorlopig wordt de methode op De
Borgh ingezet in groep 5, 6 (als pilot), 7 en 8.
-

De Borgh maakt sinds kort gebruik van Snappet. Dit is een adaptief
onderwijsplatform waarbij de leerlingen op een device (een soort mini-iPad)
werken. Voorlopig wordt het alleen ingezet in groep 4 en groep 8. De leerlingen
maken verwerkingsopdrachten voor de vakken rekenen, spelling, taal en
nieuwsbegrip in Snappet. Snappet wordt geïntegreerd in het bestaande
onderwijsaanbod en is geen aparte app. Daarnaast blijven de leerlingen ook wel
schrijven. Voor groep 4 wordt er gebruik gemaakt van devices waar borg voor
betaald wordt en voor groep 8 zullen mini-iPads worden aangeschaft.
Meer informatie is te vinden op: https://nl.snappet.org/over-snappet/

-

Op De Borgh zullen alle leerlingen (indien mogelijk) overgaan op het gebruik van
een vulpen i.p.v. een stabilo-pen. Het is bewezen dat kinderen de vaardigheid van
het schrijven beter onder de knie krijgen met een vulpen.

4. Punten die op de agenda komen van 4 april a.s.:
- Hoe gaan we om met het goedkeuren van de notulen? Zodat alle ouders de
notulen veel eerder kunnen lezen dan nu (nu moeten ze altijd wachten tot de
volgende vergadering is geweest en kunnen dan pas de goedgekeurde notulen
lezen, dit duurt veel te lang).
- Reglement van de MR, waarbij Niek een terugkoppeling zal geven van de
scholingsbijeenkomst voor nieuwe MR-leden
- Informatievoorziening via de website en Facebook
5. Rondvraag:
Monic meldt dat haar termijn bij de MR er aan het eind van dit schooljaar op zit en
dat ze zich niet opnieuw herkiesbaar stelt. Er komt dus een oproep in de nieuwsbrief.

