MEDEZEGGENSCHAPSRAAD O.B.S DE BLAAK

notulen MR vergadering 09-01- 2018
Aanvang: 19.30 uur (ivm borrel OR/MR)
Aanwezig, Hilde, Sander, Iet, Lieke, Janneke, Marion
Afwezig: Mireille en Sjoerd (met berichtgeving)
Notulant: Marion
1. Opening: Marion opent de vergadering om 19.35 uur
2. Mededelingen vanuit de directie/formatie: Janneke heeft ons bijgepraat, maar de info
mag nog niet in de notulen opgenomen worden
3. Notulen 21-11-2017 zijn goed gekeurd

4.

Schoolplan:

Engels:
-

Cursus classroom English team bijna afgerond.

-

Bezig met de implementatie van de methodes BE en Ipockets. Dit blijft de komende tijd
inhoudelijk op de agenda staan.

-

Werkgroep gaat op zoek naar verrijkingsmateriaal

-

Scholenbezoek Waalwijk wordt ingepland

-

Engels zichtbaar maken in de school blijft een aandachtspunt

Autonomie & eigenaarschap:
-

Collegiale consultatie, leerkrachten leren van en met elkaar. De eerste ronde heeft in
december plaatsgevonden. In januari de tweede. Deze keer stond het werken met het
stoplicht en de dobbelsteen centraal.

-

Onze afstudeerstudent Linsey heeft voor haar eindscriptie het onderwerp eigenaarschap
gekozen.

21 st Century skills:
-

Dit schooljaar zijn we gaan werken met Blink geïntegreerd. We zijn bezig met de
implementatie hiervan. Het beoordelen van het proces is hierbij een belangrijk onderdeel.
Hiervoor hebben we een wijziging aangebracht in het rapport. WO krijgt één beoordeling en
in het ruime tekstvak kunnen de leerkrachten het proces beschrijven.
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-

In de bouwvergadering inhoudelijk op de agenda. Samen afspraken maken over hoe je een
goede onderzoeksvraag formuleert, bepalen van het onderwerp, hoe breng je verdieping aan,
afspraken maken over het logboek.

-

Opzet gemaakt voor leerlijn programmeren in samenwerking met de PABO studenten uit ons
nest.

CMKT:
-

PDCA vastgesteld.

-

De nadruk komt de komende vier jaar te liggen op het onderdeel beeldend. Dans hebben we
geborgd en blijven we structureel geven.

-

Het team heeft een proeverij gehad met allerlei beeldende opdrachten. Verder gaan we dit
jaar een twee uur durende training krijgen met allerlei technieken. We besteden een
teamoverleg op het opzetten van beeldende lessen en een vergadering staat in het teken van
dans energizers.

Wat betreft autonomie en eigenaarschap wordt de zorg uitgesproken dat kinderen met
methode Blink mogelijk niet meer gaan leren hoe ze moeten leren. Dit is iets wat in het
voortgezet onderwijs wel van de kinderen verwacht wordt. Janneke neemt deze opmerking
mee terug naar de werkgroep/team
5. Wat ruist er………….. niks
6. Rondvraag Lieke: vanaf mei komt er een nieuwe wet dat er niet meer gemaild mag
worden over kinderen. Hoe gaan we daar dan mee om? Janneke neemt dit mee naar
het MT overleg.
Bij onderstaand gedeelte was Janneke niet aanwezig

7. Mededelingen uit GMR geen mededelingen
8. Mededelingen uit de OR vergadering geen mededelingen
9. Mededelingen uit en bijzonderheden uit het bouw- en of teamoverleg. Niet meer info
dan Janneke al verteld heeft, behalve dat de kerstmarkt een succes was. Sommige
ouders hebben aangegeven een samenzijn in de klas wat gemist te hebben.
10. Post
11. Rondvraag: Hilde vraagt of wij nog iets moeten met het voorstel dat Janneke verteld
heeft over de formatie. Ook wat betreft de ruimte e.d. We hebben besloten af te
wachten wat Remko er volgende maand nog meer over te vertellen heeft.
Marion sluit de vergadering af om 20.44 uur
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Actie

Wie

Wat

Datum
afspraak

Datum
gereed

Gedaan

1
2
3
4
5

Notuleren
 September: Iet
 Oktober:
Lieke
 November: Iet
 Januari:
Marion
 Februari:
Sander
 Maart
Hilde
 Mei:
Marion
 Juni:
Lieke
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