o.b.s. Noordewier
Meijmaweg 9A
9955 VC Rasquert
tel.: 0595 - 423825

Notulen MR vergadering
Datum: 19 december 2017
MR leden: Marian Eikelenstam , Anja Temming, Barberdina Slob (notulist) en Olga Muurman (voorzitter).
Aanwezig: Marian, Anja, Olga, Barberdina
1

nr.
16.00 uur

Onderwerp
Olga opent de vergadering.
De agenda wordt vastgesteld.
Notulen vorige vergadering niet van toepassing.
Mededelingen: geen

Wie
Olga

Bijlage
Notulen

Status
- vaststellen
- vaststellen en n.a.v.
- informatief
-bespreken

Toelichting:
Verslag:

2 16.05 uur
Toelichting
Verslag

3 16.15 uur
Toelichting

Obs Noordewier

Mr-memo en verslagen DO
*onderwijstijd n.a.v. de stakingsdagen
Zijn hier vragen en of opmerkingen over?
N.a.v. MR memo:
 Reünie wordt georganiseerd door oud leerlingen van onze school.
 Ook onze school gaat meubilair bekijken.
 De ruimte in het nieuwe gebouw is minder dan wat we nu hebben.
N.a.v. informatie over onderwijstijd:
Sineke legt uit hoe de uren en margedagen jaarlijks worden berekend.
In 8 jaar krijgt een leerling 7520 uur onderwijstijd.
Sineke houdt dit jaarlijks bij. Er komt geen onderwijstijd in gevaar.
Vragen oudergeleding MR
*DaVinci : inzicht methode, opbouw 3 t/m 8, lesdoelen;
*visie op differentiatie;

Allen/ Sineke

Allen/ Sineke
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Mr-memo en
verslagen DO

informerend

informerend

Verslag

4 16.45 uur
Toelichting
Verslag:

Obs Noordewier

*Engels;
*spelling beleid/ visie.
DaVinci
Sineke legt uit:
 hoe de methode is opgebouwd.
 dat de methode DaVinci voldoet aan de kerndoelen.
 dat de keuze voor deze methode is bepaald door het vakoverstijgend werken en daardoor meer samenhang.
 dat na instructie de stof op verschillende kan worden verwerkt, rekening houdend met de verschillende manieren van leren van de leerlingen.
 dat er veel interactie is tussen leerkracht en leerling en leerlingen onderling, waardoor ook reeds aanwezige kennis van de leerlingen wordt
meegenomen.
 dat de school werkt middels het onderwerpenoverzicht van 8 jaar.
 dat het thema begint met het maken van een mind map: wat weten we al.
 dat het thema wordt afgesloten met een toets en een presentatie.
Visie op differentiatie
Sineke legt uit dat de school uit gaat van convergente differentiatie ( een minimumdoel voor de groep, daarnaast basis- en maximum doel ). Uit onderzoek
is gebleken dat convergente differentiatie leidt tot hogere leerresultaten. De school differentieert verder in: tijd, aanbod, instructie, verwerking en
begeleiding.
Spelling beleid / visie
Sineke legt uit dat:
 het spellingsaanbod een onderdeel is van de methode Taalactief.
 ook deze methode voldoet aan de kerndoelen.
 de spellingsregels als afspraken worden aangeboden en geoefend.
 deze regels worden getoetst tijdens de spellingslessen.
 bij andere lessen, zoals aardrijkskunde en stelopdrachten, niet in het werk wordt gecorrigeerd op spellingsfouten.
 opvallende fouten, per persoon of de hele groep, wel worden meegenomen in de volgende spellingslessen en / of in de begeleiding van en eisen
aan de betreffende leerling ( differentiatie ). De leerlingen krijgen dus wel feedback hierop.
Er ontspint zich een gesprek over pedagogische aanpak alsmede de didactische aanpak.
Sineke verwoordt de visie van de school op pedagogiek en didactiek.
Engels
Door tijdgebrek is dit punt niet besproken.
Sineke raadt de MR aan om eventuele bezorgde ouders met hun vragen door te sturen naar de leerkracht of directie.
Tevens zijn specifieke vragen niet met algemene termen te beantwoorden.
Gmr
Olga
 Punten komende vergadering
De GMR vergadert vanavond. Olga zal daarbij aanwezig zijn.
De agenda punten zijn informerend, geen zaken waar de MR advies over hoeft te geven.
Voor de volgende vergadering bekijkt Olga wat belangrijk is voor onze school en stuurt ze dit door aan de leden.
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informerend

5 16.55 uur
verslag

6 17.00 uur

Obs Noordewier

rondvraag
Creatief circuit
In de mail aan de ouders, juli dit jaar, werd niet duidelijk aangegeven welke activiteiten er gepland waren. Wat dit misschien een reden waarom er
weinig ouderhulp was?
Advies: een draaiboek met duidelijk overzicht van activiteiten en data zodat de ouders ( of andere belangstellenden ) een keuze kunnen maken.
Dit wordt doorgegeven aan de betreffende leerkrachten.
Sluiting
Olga sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op dinsdag 23 januari 2018, aanvang 16.15 uur.
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