1. Opening
2. Vaststellen van de agenda en toevoegen punten
FZ heeft extra punt, doornemen van het jaarverslag
3. Mededelingen en ingekomen stukken
FZ geeft aan dat we met een laag aantal leerlingen (72) zijn begonnen door de grote groep
schoolverlaters afgelopen jaar. Volgend jaar zal dit aantal niet verder zakken doordat groep 8
nu maar 5 leerlingen heeft.
4. Opmerkingen / vaststellen vorige verslag
5. Bespreekpunten:
Continurooster: eerste ervaringen en bespreking opzet tussentijdse evaluatie
kinderen/ouders/leerkrachten
LG vertelt over haar ervaringen in de klas, haar leerlingen zijn tot nog toe overwegend
positief, met leuke initiatieven zoals geldinzameling voor een tosti-ijzer en een tosti-rooster,
etc. Voor leerkrachten wel wennen, de dag raast wel voort. De wettelijke pauzes kunnen niet
volledig gehaald worden, dit wordt deels opgelost door pleinwacht als pauze te zien en
iedereen komt om 14:40 bij elkaar om te pauzeren, hierop wordt onderling goed gelet.
Er komt een evaluatieformulier voor zowel ouders als leerkrachten als leerlingen. Dit zal op
de zakelijke ouderavond van 3 oktober aangekondigd worden. Mochten er veel kritische
noten of negatieve berichten komen dan wordt hiervoor een avond georganiseerd om dit met
ouders te bespreken. Indien er weinig klachten zijn zal dit persoonlijk worden besproken.
Exova leren: hoe verloopt dat (plussen en minnen) en op welke manier wordt
het opdoen van de leerstof/kennis van de zaakvakken bij de leerlingen
geïntegreerd/geborgd.
SR is benieuwd in hoeverre de leerlingen voldoende basiskennis meekrijgen om ook in het
VOgoed genoeg mee te kunnen komen. Ze heeft hierover ook van een leerkracht kritische
noten vernomen. FZ geeft aan dat dit hoge aandacht krijgt van de leerkrachten en dat dit erg
leeft. FZ en LG vertellen over de 21st century skills, het belang van verschillende mogelijkheden van leren voor verschillende kinderen, geen kind is gelijk, in hoeverre zou je moeten
vasthouden aan het leren uit een boek, onderwijs ‘passief’ consumeren ipv actief bezig gaan
met leerdoelen en leervragen, etc.
FZ geeft aan dat na een jaar gewerkt te hebben met Exova dit te willen evalueren.
LG geeft nog een demonstratie van het leersysteem zoals waar nu vanaf groep 5 mee
gewerkt wordt. In veranderende wereld blijft het zoeken naar de beste onderwijsvorm, hoe
krijgen we kinderen zover dat ze actief leren, creatief en oplossingsgericht bezig zijn met de
stof, etc. Dit blijft hoog op de agenda staan van zowel de school als de MR.
Jaarplan + jaarverslag
FZ loopt met ons het jaarplan voor 2017/2018 door, welke ontwikkelpunten zijn opgesteld,
over de nieuwe taalmethode, het rekenbeleidsplan, rijke leeromgeving, vervolgtraject
implementatie T-World en collegiale klassenbezoeken.
Ook het jaarverslag van 2016/2017 wordt besproken. Dit jaarverslag gaat naar alle ouders.
FZ laat zien dat de afgelopen 2 jaar onder gemiddeld is gescoord op de eindtoets (CITO)
door groep 8. Het goede nieuws is dat op alle fronten goed gescoord wordt, door de huidige
groepen op de methodeonafhankelijke toetsen.
Zakelijke ouderavond
SR zal verhaaltje houden, ideeënbus zal worden gepresenteerd zodat ouders meer
betrokken kunnen worden bij de school.

Inbreng ideeën andere ouders in MR/betrokkenheid (ideeënbox)
Er zal een ideeënbus in school komen, de agenda voor MR vergaderingen zal voortaan naar
ouders worden gemaild zodat ouders eraan herinnerd worden en kunnen kijken of er wat
besproken wordt waarover men wil meepraten.
Stavaza NSO Kids2b
Er is eind vorig schooljaar een mail gestuurd met de oproep of er behoefte bestond aan
naschoolse opvang nu het continurooster ingevoerd zou worden. Hierop is voor 9 kinderen
reactie gekomen. Kids2B gaat nu verder inventariseren of er echt een hulpvraag ligt waarop
ze kunnen inspringen. Bij het evaluatieformulier zal hier ook nog aandacht aan besteed
worden.
Communicatie voorafgaand aan toetsweek
SR vroeg in hoeverre er aan ouders gecommuniceerd kan worden dat er toetsweken aan
zitten te komen. Zodat ouders rekening hiermee kunnen houden in de zin van voldoende rust
voor de kinderen, ook in de weekenden etc. Dit wordt opgepakt. Toetsweken zijn:
- Week 3,4,5 (15 jan. - 9 feb. 2018)
- Eindtoets leerlingvolgsysteem 28 mei - 22 juni 2018
6. GMR
LG zal Saskia van Ham hierin vervangen. Punten van aandacht die voor OBS Usquert leven
zijn aardbevingen en hygiëne. Bij kinderen van OBS Usquert heerst er geen angst voor
aardbevingen, de school is ook niet in gevaar. Wel wordt onze school zoals alle scholen in
dit gebied versterkt. Er zijn nog gesprekken gaande over de wens om intern ook enkele
verbouwingen door te voeren waardoor er meer klasruimte komt voor groep 5-6 en 7-8.
Qua hygiëne is men tevreden over de schoonmaakster maar niet over de hoeveelheid tijd die
ze krijgt. LG zal polsen in hoeverre hygiëne een prioriteit is voor L&E.
7. Rondvraag
FZ geeft aan dat er een nieuwe website gaat komen.
8. Volgende vergadering; half jaarplanning opstellen van vergaderdatums
We gaan dit een volgende keer bespreken als RD aanwezig is. We gaan waarschijnlijk
maandagen en woensdagen afwisselen. Eerstvolgende MR vergadering is op 1-11-2017 om
20:00 uur.
9. Sluiting
Om 22:15 is de vergadering gesloten.

