Notulen MR vergadering 23 januari 2018
- Opening.
Aanwezig zijn Jannemiek Hanszens (JH), Benita van Binsbergen (BB) en Johan Krottje
(JK).
Afwezig: Bas van der Zanden (BZ) en Claudia van Reijen (CR).
Notulen: Johan Krottje
- Stand van zaken hoofddoelen
* Het gebruik Snappet (voor taal/rekenen/spelling) gaat bij alle groepen goed. Vanaf
groep 8 is uitbreiding gemakkelijker. In de groepen 4-7 is men nog enigszins zoekende om
het systeem optimaal te benutten. In verband met te geven instructies is het niet handig om
klakkeloos te gaan versnellen. Timing en planning is daarbij belangrijk.
* Quinten doet een pilot gericht op doelgericht werken, waarbij de kinderen leren te leren.
Hierbij wil men de kinderen verantwoordelijkheid geven en bewust laten zijn van de eigen
ontwikkeling. Dit via de website van Juf Marjan.
* Binnen Proceon is veel ervaring met Snappet. Het team van de van Hasseltschool wil
graag gebruik maken van reeds bekende werkwijzen, om het efficiënt toe te gaan passen.
* Met Snappet wordt nog niet klasdoorbroken gewerkt. Dit vraagt meer planning en
afstemming onderling.
* Op het gebied van rekenen heeft de LIO-er, die inmiddels van school is, weinig
toegevoegd.
* In Snappet is technisch veel mogelijk en de mogelijkheden breiden zich uit. Op
didactisch vlak is dit minder.
* JK oppert dat het wellicht mogelijk is om via de leverancier een instructiemoment te
plannen met een expert, om zodoende meer uit de mogelijkheden van Snappet te halen.
* De leerteams hebben vorm en het functioneert zelfstandig. Er wordt efficiënt gewerkt.
* Profiel natuur: LIO-er Laura heeft inventariseert hoe de 12.000 euro besteed kan worden
aan een groen(er) schoolplein. Gezien de investeringen in Schoolplein 14 een paar jaar
geleden en het vele gebruik hiervan op het grote plein, zal de vergroening van het
schoolplein waarschijnlijk op het kleinere plein aan de zijkant van de school worden
gerealiseerd.
* Er zijn concrete afspraken gemaakt w.b. de moestuinen. Elke klas onderhoudt een deel
van de tuin. Er gaat nog een mailing uit om vrijwilligers te zoeken om dit te ondersteunen.
* Wat betreft het opbrengst gericht onderwijs is er een duidelijke connectie met Snappet.
De resultaten van de toetsen zullen laten zien hoe het hier mee staat. De structuur staat om
hiermee goed te werken.
- Evaluatie inzet ouders in de school
* Er is een gemotiveerde en actieve activiteiten commissie.
* Een vader is bereid gevonden om een flyer voor de school te ontwerpen.
- Evaluatie samenwerking met Bink (VSO/NSO)
Ook voor andere scholen worden kinderen opgevangen op deze vestiging van Bink.
Verder geen bijzonderheden.
-

Bezetting MR 2018/2019 (mogelijk verkiezingen)

BB geeft aan haar werkzaamheden voor de MR na dit jaar over te gaan dragen. Ook JK
geeft aan dat hij na dit schooljaar stopt met de MR. Beiden zijn bereid om, indien
opvolging of overdracht lastig is, langer aan te blijven. In april verkiezingen uitschrijven
voor nieuwe MR leden.
- Profilering
De visie die het team heeft geformuleerd, wordt 6 maart in de MR gedeeld. Dit zal ook de
basis vormen voor op de flyer.
- Begroting 2018
De begroting wordt door BZ met Peter van der Schoot besproken. Naar aanleiding
daarvan, zal dit punt terugkomen in de volgende MR vergadering.
- Actielijst & rondvraag
JK maakt een nieuwe actielijst onder de notulen.

Actielijst
Wat
Groene schoolplein realiseren
Vrijwilligers werven voor de moestuinen;
vraag uitzetten in buurtnetwerk
Flyer van Hasseltschool ontwerpen en
verspreiden
Kennismakingsochtend plannen voor
nieuwe ouders en kinderen

Wie
Team van Hasselt
BZ

Wanneer
Voor 1 september
2018
Voor meivakantie

Team van Hasselt

Voor meivakantie

BZ

Direct na meivakantie

