SR-vergadering notulen
Datum:

18-03-2019

Tijd:

20.00 – 21.30 u

1. 20.00 u: Opening
Notulen:

Aanwezig: Maaike Veenbrink, Vera Jirkovska, Hera van de Laar, Nikki de Jong,
Harry Welp, Annelies van Ruremonde
Afwezig met afmelding: Remko Bakker, Veronique Mogendorff
Afwezig: Notulist: Annelies van Ruremonde

2. 20.00 u: Notulen vorige vergadering
Status:

I.v.m. de late ontvangst van de notulen wordt iedereen gevraagd de
aanvullingen op de notulen direct naar Vera te sturen.

Bron:
Inhoud:
Notulen:
3. 20.05 u: Ingekomen post
n.v.t.

Agendapunt

4. 20.30: Terugkoppeling studiedag
Status:

informerend

Bron:

Nikki

Inhoud:

Bespreking inhoud studiedag

Notulen:

Tijdens de studie dag heeft het team n.a.v. de Cito uitslagen een analyse
gemaakt. De analyse bestaat uit meerdere onderdelen.
-analyse van de groep en individuele leerlingen
-analyse t.o.v. vorige leerjaren
-analyse t.o.v. landelijke gemiddelden
- analyse van de streefdoelen en opstellen van nieuwe streefdoelen
We hebben gekeken naar de interventies die zijn ingezet om de doelen te
bereiken en wat die opgeleverd hebben. Tevens hebben we besproken
welke interventies er nu nodig zijn. Die zijn in de clusters besproken.
Hera en Niki hebben groepsbesprekingen gevoerd met combinaties van twee

groepen 1-2,3-4,5-6 en 7-8 zodat er een uitwisseling plaats vond van de
plannen van aanpak. De komende periode en ook volgend schooljaar is
Begrijpend Lezen ons speerpunt en zal er professionalisering op dat gebied
ingezet gaan worden. Dit wordt opgenomen in het nieuwe schoolplan.
6.

20.40 u: schoolse zaken

Status:

informerend

Bron:

Hera

Inhoud:

Formatie i.v.m. vertrek Laura

Notulen:

i.v.m. met het vertrek van Laura per 1 april is de formatie in goed overleg
aangepast.
Zie mail van Hera naar de ouders van 20 maart j.l.

8. 21.05 u: verkiezingen
Status:
Discussie en vaststellen
Bron:

allen

Inhoud:

Stappenplan en rolverdeling werving nieuwe leden

Notulen:

Remko heeft tekst aangeleverd over zijn rol als voorzitter. Dat wordt zeer
positief ontvangen. De vraag aan Remko is wanneer hij wil stoppen met het
voorzitterschap. Vera neemt hierover contact op met Remko.
De komende weken moet de campagne gestart worden om nieuwe leden te
werven. Ons uitganspunt is drie nieuwe leden. Vervolgens gaan we samen
met de nieuwe leden kijken wie welke rol op zich kan/wil nemen binnen de
raad.
Besproken moet worden wat we doen met de nu opgestelde regels rond de
80% aanwezigheid. Max aantal leden: 3 MR, 4 SR , 3 team, 2 adviserend.
Zo snel mogelijk komt er een kort informatief stukje in de Nieuwsbrief over
de komende verkiezingen.
Er komt een wervingsbrief voor alle ouders, een poster/flyer. De
wervingsperiode gaat lopen van 8 april tot 8 mei.
Direct na de meivakantie versturen we nog een herinneringsmail naar de
ouders.

9. 21.15 u: Rondvraag
Status:

vaststellen

Bron:

allen

Inhoud:

Taak secretaris

Notulen:

Annelies neemt tot de zomervakantie de taak van secretaris op zich.

Status:

Discussie en vaststellen

Bron:

allen

Inhoud:

Vergaderdata tot zomervakantie

Notulen:

Vergaderdata ; 15 april, 13 mei, 17 juni

9: Actielijst
Actie

Actie:

Verantwoorde

num

Afgerond voor:

Voldaan

lijke(n):

j/n

Vera

j

mer:
Mail SR leden: aanvulling
notulen zie punt 2
Remko informeren over de

Vera

aangeleverde tekst en het
voorzitterschap.
Poster/flyer nieuwe SR leden

Maaike, Vera

werving
Tekst werving ouders,

Maaike

Veronique input vragen
Tekst nieuwsbrief

Harry,
Annelies

10: Agendapunten volgende vergadering
Notulen
Werving nieuwe leden
Schoolse zaken
Schoolplan
Begroting/formatie

j

