Verslag van de M.R. Vergadering

Datum: maandag 27 oktober 2014 20.00-22.00 uur
Notulering:Willa Mulder

Aanwezig: OGMR-Tineke-Carla-Eveleyn-Alfred
PGMR-Miriam-Leonie-Petra-Willa

Afwezig:

Agenda

Tijd

Doelstellingen

1. Opening door de voorzitter van de MR
20.00
opening door de voorzitter: afronding voorstelronde aan het nieuwe PGMR-lid Carla Rovers
2. Vaststellen agenda: punten 1 t/m6 worden besproken in
aanwezigheid van de directeur Cees Aandewiel
agenda december: aantal lln.op de Nassauschool
rondvraag met Cees: huisvesting / schoolplein /LOVS
3. Jaarverslag 2013-2014

20.05

Punten voor de rondvraag
inbrengen. Doel van aangeven.

20.10 I

Ter informatie, vragen stellen
ter verduidelijking.

Jaarverslag moet elke school van de VCOG aanleveren + de school in cijfers en komt op het internet te staan.
Vier van de tien VCOG scholen zitten onder de inspectienorm [De Nassauschool zit boven de norm.] Daar zal hard
aan gewerkt moeten worden! Maar wat is goed? Niet alleen een schooldiscussie maar ook een politieke discussie.
// stad Groningen is onderwijsstad dit jaar!!
Speerpunt: zelfstandig werken; de weekplanning; registratie; taakbrief; enz. Kritische vraag die hierbij steeds
gesteld zou kunnen worden is: dient het zelfst.werken het doel???
4. Schoolgids
20.25 I
Ter informatie, vragen stellen
ter verduidelijking.
 schoolgids: er komt iemand van buiten de school om de gids te herschrijven. Cees is verbaasd om op dit
moment de schoolgids nu bespreken. Eertijds kregen alle ouders elk jaar een schoolgids. Nu is het plan om
de nieuwe ouders een boekje te geven. Verder staat de schoolgids op de website van de school. Vraag is of
de volgende onderwerpen een plek moeten hebben in de schoolgids: groepsgrootte [hoe groot wil je
worden?] procedure loopt over de groei van de school ; wat is je voedingsgebied; keuze in het aantal
groepen maken en dan bijv. de directie ; IB meer voor de groep;
 nassauschool gaat uit van leerstofjaarklassysteem [intake] wat is het beleid? woord ‘beleid’ schrappen
 soc. welbevinden: onderwerp in WMPKO ….Maar hoe controleer je de sfeer in de groep ? Hoe bewaak je
dit? Dit is verweven in het jaarlijks onderwijsaanbod. Je merkt aan o.a.weinig gedoe op het plein. Zijn alle
regels op de school hetzelfde? Hierin zijn per gebouw verschillen.
 alle godsdiensten? is onduidelijk voor ouders
 plaatsingswijzer
 3x per jaar oudergesprekken
 huiswerk: spreekbeurten; werkstukken?? In de schoolgids ?? Heeft dit te maken met visie en moet dit dan
in de schoolgid is de vraag.
 2de klachtenfunctionaris [aandachtsfunctionaris huislijk geweld] MR verwijst klachten door maar behandelt
de klachten niet.
 wat mist er ?? Schoolgids is meer in de sfeer van:zo doen wij dat. Er is verschil met informatieboekje: hoe
ga je naar schoole.d. Schoolgids gaat over langere tijd en hoe je je onderwijs vorm geeft. Punt van
aandacht:Zou je er liever geen zaken uit halen? Het is meer een wervend instrument voor ouders dan
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Leden: Alfred, Evelyn, Tineke, Carla (ouders)
Willa, Petra,Miriam, Leonie(leerkrachten)

allerlei informatie.
5. Protocol groepsindeling

20.40
Advies hierover naar directie
I/BA
Het protocol groepsindeling: helder volgens ouders; nu tot de indeling maar wat daar na?? gaat weer over
pedagogisch klimaat ……..dikwijls leerkracht er op die dit goed kan begeleiden. toevoegen: extra aandacht aan het
ped. klimaat. op de website plaatsen plus regelmatig onder de aandacht brengen plus het nieuwe ouderportal zal
hierbij ook een mooie aanvulling zijn.
6. Ouder-enquette nieuwe schoolplan
20.50 I
ouderenquête binnen nu en 3 weken. eind nov. een tweedaagse >> uitkomsten meenemen. voor nieuwe bestuur
formatieplan e.a. Extra aandacht aan besteden in de nieuwsbrief en dergelijke. Streven is boven de 38% respons uit
te komen.
7. Rondvraag met MTNS:
plein en onderhoud : Monument de buitenkant valt onder Monumentenzorg [gemeente via een aanvraag]
Schoolplein: hekken verplaatsen en andere fietsenstallingen en dergelijke. Dhr. Frits Koster [Broekema] is afwezig
vanwege ziekte. Oranjeboog ziet er overdag troosteloos uit. Kunnen wij die ruimtes incidenteel overdag gebruiken?
Donderdag aanstaande heeft Cees contact met SKSG en kan dit bespreken.
LOVS: Zou er aangeven kunnen worden wat er wordt geregistreerd? Kunnen ouders de gegevens in zien? Ouders
willen graag meer informatie hierover en met wie wordt deze informatie gedeeld? Ouders hebben het recht om dit
in te zien. absentenregistratie is verplicht.In het LOVS staan feitelijkheden geen aannames. In verband met 1
zorgroute zit er een koppeling met het LOVS.
8. Notulen vaststellen (dinsdag 7 okt) punten 7 t/m 14 OGMR&PGMR 21.00
Geen opmerkingen
9. Portefeuilles MR
Belangerijke thema’s
onderbrengen in portefeuille en
bemensen
 LB: Petra & Tineke
 1-zorgroute / passend Onderwijs : Miriam & Evelien
 ICT / Ouderparticipatie / oudercommunicatie: Carla & Leonie [Carla maakt hang-out aan via g-mail]
 Huisvesting / financiën: Alfred & Willa
 Toekomst / postcode gebied: Tineke
9. GMR
21.10
Willa punten uit GMR.
(I/BA/BI
John Wind [dir.-bestuurder] uitgebreide kennismaking: statement> binnen de vereniging de krachten binden.
De procedure rondom besluitvorming [hoe in MR geregeld?]
Vraag om te kijken naar het tijdstip van de zg. eindbarbeque v.d.VCOG i.v.m. de drukte rondom de afsluiting van het
schooljaar.
GMR: 6 van de 10 scholen gescoord beneden land. gem.>> welke consequenties voor de vereniging? Rol van de
dir.-bestuurder?
Cursus: lezen van begrotingen / financien
10. MR kort
21.40
Welke punten in MR kort?
I/BA/BI
De MR heeft met de directie van de Nassauschool het aangeleverd jaarverslag 12-13 voor de VCOG besproken.
Vervolgens heeft de MR uitvoerig stil gestaan bij de inhoud van de schoolgids en het verschil met het
informatieboekje van de school waarin het met name gaat over de praktische zaken van de school. De s choolgids
gaat over langere tijd en hoe je je onderwijs vorm geeft. Dit is meer een wervend instrument voor belangstellende
ouders.
Het protocol over de groepsindeling is duidelijk voor de ouders.
Op korte termijn wordt de ouderenquete gehouden. De MR hoopt op meer dan 38% respons van de ouders.
Bespreekpunten waren verder het onderhoud en de inrichting van het plein en de gebouwen aan de locatie Graaf
Adolf. En de registratie van de leerlinggegevens waaronder het LOVS is onderwerp van gesprek geweest.
Link naar ………………..voor de notulen van de MR
11. Rondvraag
21.50 (i)
Vraag OGMR: Is er al iets bekend over de Kerstviering 2014? In de afgesproken cycles wordt het dit jaar niet in de
kerk gevierd. De kerstwerkgroep is bezig met de verdere invulling van de viering. Opzoeken van vorige afspraken
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rondom kerstviering. Miriam neemt de punten van deOGMR mee naar de kerstwerkgroep.
Punt van aandacht is heldere communicatie rondom onderwerpen zoals de kerstviering en het schoolkamp.
14. Afsluiting
21.55
Om 22.27 einde van de vergadering
I= informatief
BA= besluitvorming advies
BI=besluitvorming instemming
Staffellijst en afspraken:
 2 februari op de agenda: KERSTVIERING:
 Z.s.m.: reageren op tekst van Carla website Nassauschool van de MR
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