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Om ouders beter te informeren over wat er zoal besproken wordt op de maandelijkse MR vergadering, wordt na de maandelijkse MR vergadering een verslagje op de website geplaatst. De belangrijkste punten die speciﬁek voor ouders van belang zijn worden hier nader uitgelicht.

Verslag van de MR van 11 januari 2016
Schoolplan 2016-2020
De schoolleiding meldt dat medewerkers BO en VO intensief hebben bijgedragen aan de inhoud van
het schoolplan 2016-2020 Fjdens de studiedag 4 januari j.l. De oudergeleding van de MR BO is benieuwd vanuit welk beleidsstuk de medewerkers met elkaar in gesprek zijn gegaan en wil graag het
resultaat hiervan op korte termijn inzien. Schoolleiding zegt toe up-to-date versie van het schoolplan
2016-2020, waarin dan ook de feedback van het bestuur is meegenomen, voor de MR-vergadering
van 15 februari klaar te hebben en voor te leggen aan de MR.
WP 90
Gesproken is over het 90-jarig bestaan van de WP en de fesFviteiten die daarmee samenhangen.
No??e
De MR heeO kennisgenomen van de beleidsnoFFe die is geschreven door de schoolleiding. Dit naar
aanleiding van de aanslag in Parijs. De noFFe beschrijO de wijze waarop het bo van de WP in voorkomende gevallen aandacht aan dergelijke gebeurtenissen zal besteden.
ICT
De voortgang inzake ICT aan- en toepassingen zal voortaan elke MR-vergadering op de agenda terugkeren.

Evalua?e werken in de Ronding
Schoolleiding en MR spreken met elkaar over de vragen van werkers, ouders en medewerkers ten
aanzien van het werken in de Ronding. Deze vragen zullen, zoals al eerder gemeld, opgenomen worden in de ouder-tevredenheids-enquête welke in maart dit jaar zal worden gehouden. De medewerkers gaan op 24 maart (studiedag) nader in op de vragen met betrekking tot het nieuwe werken in de
Ronding: “waar stonden we, waar zijn we nu, en waar gaan we naar toe”.
De bedoeling is dat uit al deze acFes een totaalrapportage volgt welke april dit jaar gepresenteerd zal
worden Fjdens de MR-vergadering.
Eindtoets groep 8
Dit schooljaar is door schoolleiding en medewerkers gekozen voor de IEP-toets als verplichte eindtoets voor groep 8.
Personeel
De inzet van de extra onderwijsassistent in groep 5/6 wordt als zeer pre^g ervaren.
Invoering leerlijnen

Wij hebben gesproken met de schoolleiding over de invoering van de leerlijn rekenen en spelling . Al
gaandeweg blijkt dat de invoering van een aanpassing van de huidige leerlijnen veelomva`end is qua
invoering en een zorgvuldige uitvoering hierbij vereist is. Leerlijn invoeren en de manier van werken
gaan hand in hand en kunnen niet los gezien worden van elkaar.
WNT
In 2017 moet de leerlijn WNT (Wetenschap, natuur en techniek) een feit zijn op de WP. De schoolleiding is van mening dat deze leerlijn volledig moet passen in de visie van de WP en neemt daarom de
Fjd om dit zorgvuldig uit te voeren. Er zullen nog drie studiedagen aan dit onderwerp besteed worden. Overigens wordt het onderdeel “natuur” nu al behandeld in de natuurlessen, tot tevredenheid
van werkers en medewerkers.
School?jden
Tijdens de discussie over schoolFjden blijkt dat aanpassing van schoolFjden veelomva`ender is dan
het op het eerste gezicht lijkt. Uiteindelijk vraagt de oudergeleding van de MR aan de schoolleiding
een stuk te schrijven over het hoe en waarom van de door de WP BO gehanteerde schoolFjden. Voor
alle ouders zal er in de ouder-enquête die in maart zal worden afgenomen een vraag staan betreffende tevredenheid over de schoolFjden.
Broodtrommelbeleid
Binnen de MR gelederen leeO de wens om iets te doen om gezonde eetgewoontes bij werkers te sFmuleren. Een aantal MR-leden buigt zich hierover en probeert hier volgende vergadering een voorstel
voor te doen.

