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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 23 mei 2016
Onderwijsresultaten BO
Met de schoolleiding hebben wij gesproken over de onderwijsresultaten BO 2015-2016. Deze
onderwijsresultaten zijn in vergelijking met voorafgaande jaren duidelijk verbeterd voor groep 5, 6, 7
en 8 op gebied van rekenen. De MR kan zich vinden in de extra acJes die in de toelichJng worden
voorgesteld voor groep 3/4 m.b.t. automaJseren. De onderwijsresultaten op gebied van spelling zijn
bij alle groepen voldoende. Schoolleiding en medewerkers geven aan dat ze door focus op kwaliteit
van instrucJe en herhalingsoefeningen in alle groepen nog betere spellingsresultaten willen
realiseren.
Enquête-uitkomsten
Vorige vergadering hebben wij als MR gesproken over de enquête-uitkomsten van de werkers,
medewerkers en ouder-enquête 2015-2016. Deze vergadering zijn wij nader ingegaan op een aantal
speciﬁeke punten waarover wij van gedachten hebben gewisseld met Jeroen Goes (schoolleiding).
Het aandachtspunt van de MR: de Gezonde School, waarbij aandacht voor gezond trakteren en
koken, zal niet door school worden overgenomen als speerpunt om komend schooljaar in de lessen te
behandelen. Andere aandachtspunten hebben prioriteit. Wel zal er op de site of in de nieuwsbrief
ruimte zijn voor gezond tracteren en koken, dus gezonde Jps zijn welkom. En het punt gezonde
school blij\ bij de MR op de agenda staan.
Enquête over het werken in de Ronding
Met de schoolleiding hebben we uitgebreid gesproken over de uitkomsten van het onderzoek naar
het werken in de Ronding. Ouders, medewerkers en werkers zijn ondervraagd naar hun bevindingen.
De MR kan zich vinden in de uitkomsten van het onderzoek en is tevreden dat de aanbevelingen uit
de rapportage over het werken in de Ronding zullen worden besproken in de diverse bouwen (groep
1/2 , groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8) en zullen worden opgenomen in de jaarplannen van de
kleurgroepen. De medewerkers van de MR geven in november 2016 aan de oudergeleding van de MR
een update over het werkklimaat in de Ronding. Daarnaast gaan medewerkers en schoolleiding
werken aan opJmalisaJe van de communicaJe met ouders.
VakanBerooster
De mei-vakanJe van het schooljaar 2016-2017 zal voor alle basisscholen in de gemeente de Bilt
hetzelfde zijn.
Jaarverslag en jaarrekening 2015
Dit is het gezamenlijke jaarverslag van de WP BO en VO. De MR-oudergeleding vraagt om een
toelichJng op de aanwending van de middelen uit de prestaJebox en een verantwoording van de
besteding van de ouderbijdrage. Na ontvangst deze toelichJng en verantwoording hee\ de MRBO
afvaardiging in de GMR vergadering van 1 juni ingestemd met het Jaarverslag en jaarrekening.

MR verkiezingen
Er hebben zich 4 kandidaten aangemeld. In de MR-statuten staat dat de verkiezing per stembiljet
moet plaatsvinden. Elk oudste kind krijgt een stembiljet mee naar huis, wat ingevuld ingeleverd kan
worden bij de medewerker. Op 3 juni na school wordt het aantal uitgebrachte stemmen geteld en
wordt bekend gemaakt naar de kandidaten wie volgend jaar in de MRBO zi`ng gaat nemen.
Het luizenprotocol
Naar aanleiding van terugkerende luizenproblemaJek in diverse groepen, hebben wij hierover van
gedachten gewisseld en de vraag gesteld of het protocol zou moeten worden aangepast. Besloten is
dat dit in eerste instanJe wordt besproken in de teams en kleurgroepen en vervolgens wordt dit
teruggekoppeld naar de MR.
Doorstromingsbeleid van bouw naar bouw
Een lid van de MR-oudergeleding stelt in de rondvraag dat het beter zou zijn geweest om de
verandering in het doorstromingsbeleid zoals gecommuniceerd door de schoolleiding naar de ouders,
eerst te bespreken met de MR. De schoolleiding beaamt dat dit soort punten inderdaad eerst met de
MR besproken moeten worden, maar dat, door de hecJek van alledag, hier niet alJjd aan wordt
gedacht. Voor volgende vergaderingen zal dit een punt van aandacht zijn.

