MR vergadering 7 maart 2018
Plaats: OBS Usquert
Aanvang: 20:00
Afwezig m.k.: Renée Doornbusch - van Ulft
Voorzitter: Sanne Ros
Notulist: A.J. Otto
Aanwezige ouder: Jacqueline Winter
Aanwezige genodigden: Hester en Marcel van firma Donkergroen.

1.
Welkom en opening
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering om 20.10 uur.
2.
Vaststellen agendapunten
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
4.
Binnengekomen stukken
Er is informatie over cursussen voor MR leden, Alexander heeft hierin interesse.
5.
Notulen vorige MR vergadering
Geen op- of aanmerkingen
6.
Groene schoolpleinen
Op uitnodiging waren Hester en Marcel van Donkergroen (www.donkergroen.nl) Zij gaven een
presentatie over de groene schoolpleinen die ze voor veel scholen realiseren. Ze hebben goede
ervaringen met subsidies voor nieuwe speelpleinen. Niet alleen een mooi plein met meer groen,
maar ook een plan waarin voor elk soort kind van elke leeftijd vermaak is, waarin de seizoenen
zichtbaar worden en welke ook buiten schooltijd een buurtfunctie heeft. De presentatie werd
enthousiast ontvangen door de aanwezigen.
Voordat we eventueel kunnen starten met een traject met Donkergroen lijkt het verstandig om
even af te wachten wat de gemeentelijke plannen met de school gaan zijn. Vanwege de
bevingsproblematiek worden scholen in het betreffende gebied waaronder ook Usquert waar
nodig verstevigd of vervangen voor nieuwbouw. De verwachting is dat binnen niet al te lange tijd
duidelijk zal zijn wat er met onze school gaat gebeuren. Afhankelijk daarvan zal er duidelijk
kunnen worden wat en wanneer er iets met ons plein kan worden gedaan.
7.
Uitkomst enquête continurooster
Enige tijd geleden is de uitkomst van de enquête over het continurooster bekend gemaakt. De
bevindingen zijn overwegend positief, bepaalde kritische opmerkingen zijn waar mogelijk
aangepakt, waaronder tv kijken tijdens de lunch, dat gebeurt niet meer. Bevindingen vnauit

leerkrachten en leerlingen zijn duidelijk gemaakt. Voor de kinderen lijkt het goed te werken, voor
leerkrachten zelf voelt het wel als een lange dag.
8.
Na-schoolse kinderopvang
Er zijn enkele ouders die aangeven dat ze voor 1 of 2 dagen in de week interesse hebben in
na-schoolse kinderopvang. Het minimum aantal wat nodig is voor NSO op school door Kids2b
uit Warffum is 8 kinderen. Hiervoor zijn nog 2 of 3 kinderen nodig om dit haalbaar te maken.
Er zal hiervoor nog een oproep gedaan worden in de nieuwsbrief.
9.
Datamuur
De groepsleerkrachten hebben op de margedag van woensdag 14 februari de resultaten van de
methodeonafhankelijke toetsen van alle leerlingen met elkaar besproken. Op grond van de
analyses op groepsniveau worden de groepsplannen voor de komende periode opgesteld.
Goede differentiatie is alleen mogelijk als de leerkracht beschikt over gegevens van leerlingen.
Het gaat hierbij met name om toetsgegevens, aangevuld met observatiegegevens en zo
mogelijk ook nog andere aanvullende gegevens zoals informatie van ouders. Op basis van deze
gegevens kunnen leerkrachten vanuit een goed groepsoverzicht vaststellen wie de
risicoleerlingen zijn en welke leerlingen continu opvallend hoog scoren. Het zijn beide groepen
van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Door het benoemen van onderwijsbehoeften
kunnen leerkrachten vaststellen welke initiatieven moeten worden genomen om leerlingen
optimaal te laten groeien in hun ontwikkeling.
Bij het benoemen van onderwijsbehoeften van een leerling zegt de leerkracht iets over:
■ de doelen die in de komende periode voor het kind worden nagestreefd;
■ wat het kind nodig heeft om deze doelen te bereiken.
In iedere groep zitten leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. Wanneer een
school werkt met groepsplannen, dan betekent dit dat deze leerlingen met vergelijkbare
onderwijsbehoeften worden geclusterd. Omdat leerkrachten niet meer dan drie
verschillende niveaus kunnen hanteren in de groep leidt dit tot differentiatie in drie
groepen.
In de formulieren hanteren we de volgende indeling:
■ Instructieonafhankelijke leerlingen. Dit zijn de goede leerlingen die vaak voldoende
hebben aan een korte instructie.
■ Instructiegevoelige leerlingen. Dit is de basisgroep, waartoe over het algemeen het
merendeel van de leerlingen behoort. Zij ontvangen de basisinstructie.
■ Instructieafhankelijke leerlingen. Dit zijn de leerlingen die meer instructie en begeleiding
van de leerkracht nodig hebben. Zij ontvangen naast de basisinstructie verlengde instructie.
HANDREIKING

10. AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanwege vernieuwde wetgeving op gebied van
privacy zal er een voorstel vanuit school worden gedaan voor een plan/contract wat ouders elk
jaar moeten ondertekenen waarin ze al dan niet toestemming zullen geven voor het plaatsen
van foto's van kinderen op website of social media.
11.
Expeditie Wereld
Volgende vergadering zal hier uitgebreider over worden gesproken. Er is een plan gemaakt voor
2 jaar waarin precies staat welke stof wordt behandeld zodat alles voldoet aan de kerndoelen.

(ook topografie)
12.
Rijdende Popschool
Er wordt subsidie aangevraagd voor de rijdende popschool. Een deel van de kosten zal worden
voldaan door de OR, een deel van school zelf en de rest via een
subsidieverstrekker.
13.
Financien / NL DOET
Zaterdag 10 maart is de NL DOET actiedag. Het speelhuisje wordt onder andere afgebroken,
deze is niet meer veilig. Er is nog niet het volledige bedrag bij elkaar voor vervanging maar de
verwachting is dat dit op korte termijn zal worden opgelost.
14.
Sluiting + datum nieuwe vergadering
De datum voor de volgende vergadering wordt afgestemd.
datum :
25 april 2018
tijd :
20.00 uur
plaats :
OBS Usquert
Daarna sluit Sanne de vergadering om 21.40 uur

