Notulen MR De Spreng
Voorzitter: Klaske de Haan
Notulist: Ymkje de Beer
Datum: 9 november 2021
Aanwezig: Klaske, Marieke, Maureen, Marije, Johanna, Ymkje
Afwezig: Nienke

1. Opening door de voorzitter:

2. Notulen van de vorige vergadering van 27 september 2021:
De notulen zijn vastgesteld.
3. Ingekomen stukken:
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Actie- en besluitenlijst:
De actielijst is bijgewerkt.
5. Vaststellen agenda:
De agenda is vastgesteld.
6. Informatie GMR/bestuur/directies:
Teldatum/prognoses:
Ten tijde van de teldatum zitten er ongeveer 195 leerlingen op de Spreng.
Ziektevervanging:
Het is momenteel moeilijk om vervanging te krijgen bij ziekte. Het
vervangingsprobleem is gecommuniceerd naar ouders. Het brengt de nodige druk
met zich mee op school.
7. Schooljaarplan:
Presentatie Marije nieuwe rapport:
De oudergeleding van de MR is positief over het nieuwe rapport. Er zijn veel punten
verbeterd t.o.v. het huidige rapport. In februari 2022 wordt het nieuwe rapport
ingezet.
Update over de doelen:
- Het team ervaart de klassenbezoeken van de beeldcoach als positief. Het draagt
bij aan het verbeteren van het pedagogisch, didactisch handelen.
- Voor de kwaliteitsverbetering van effectieve instructielessen van de leerkrachten
worden binnenkort klassenbezoeken/flitsbezoeken afgenomen. Het team heeft

een boek over het EDI model ontvangen (Expliciete Directe Instructie is een
bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen).
- Veiligheidsbeleving in de school verhogen (kanjertraining): groep 7 heeft samen
met de groepsleerkracht en de kanjercoördinator een interventie gehad over
meidenvenijn. Ouders hebben ook een verslag gekregen van deze dag en hun
medewerking in het terugdringen van meidenvenijn in de groep is gevraagd. De
leerkracht merkt na de interventie verbetering in de groep.
Op woensdag 19 januari heeft het hele team weer een scholing van de
kanjertraining.
De docenten- en leerlingenvragenlijsten van de kanjertraining zijn ingevuld.
Binnenkort worden de uitslagen besproken.
- Het aanbod over burgerschap in de school is een nieuw speerpunt van de
inspectie. De Spreng werkt hierin samen met Saskia van Maanen, directrice van
de Pionier. Leerkrachten vullen een vragenlijst in en vanuit deze uitkomst wordt
er een visie gevormd op burgerschap. Met het uitzoeken van een nieuwe
wereldoriëntatie methode wordt onderzocht of burgerschap hierin verweven kan
worden.
8. Veiligheid, gezondheid en welzijn
Proces rondom het melden en informeren van incidenten op school aan de MR:
Een incident wordt ingevuld op een formulier en dit wordt bovenschools en bij de
MR gemeld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld schorsing, of een ongeluk met
verwondingen.
Afwezigheid directie: wanneer de directrice niet aanwezig is, is de IB’er het
aanspreekpunt, daarna de bouwcoördinator.
9. Communicatie met ouders:
Ouderavond: de mogelijkheden om het project van KEK weer op te pakken wordt
onderzocht.
Rol van de MR in communicatie: er is een informatieblad over de MR meegegeven
aan de ouders bij de start van het schooljaar. De MR houdt het team scherp over
bepaalde zaken. Bijvoorbeeld de week van de mediawijsheid, Engels en de
leerlingenraad.
10. Jaarverslag MR
Het jaarverslag 2020-2021 is vastgesteld en met de nieuwsbrief meegestuurd aan de
ouders.
11. Jaardoelen MR 2021/2022
Zichtbaarheid van de MR: het informatieblad is bij de start van het schooljaar
meegegeven aan de ouders. Het infoblad wordt ook meegegeven aan nieuwe ouders
en de MR zal regelmatig een stukje schrijven voor de nieuwsbrief.
Invulling onderwijstijd: dit punt wordt meegenomen in de leerlingenraad.
Veiligheid: wanneer en bij wat voor incident wordt het incidentenformulier ingevuld.
De MR wil hiervoor richtlijnen opvragen bij Adenium.

Er wordt regelmatig glas gevonden op het schoolplein, indien de conciërge aanwezig
is wordt dit snel opgeruimd. Na oud&nieuw ligt er veel afgestoken vuurwerk op het
plein. Wat kunnen we als school hieraan doen en hoe kan de gemeente hierbij
helpen?

12. Samenvatten acties en besluiten:
Besluitenlijst:

13. Rondvraag:
Geen

