Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2018-2019
Leden:
-

•
-

-

-

-

Personeelsgeleding: Els Hoogendam, Leenke de Blaeij, Marijke Sprokkereef en
Ingrid Monnee (adviserend lid)
Oudergeleding: Natasja de Vlaming, Ivo van Alphen en Ilse vd Berg

Dalton
We hebben een plan bedacht om de nieuwe leerkrachten mee te nemen in onze manier
van werken. Tijdens teamvergaderingen kwamen nieuwe aandachtpunten aan bod.
Deze worden op de mail gezet en in vergaderingen besproken. Op deze manier willen
we de doorgaande lijn behouden.
We werken nu in de groepen 4 t/m 8 met een doelenbord voor rekenen. Dit is een
doelenbord op individueel niveau.
In groep 1/2 wordt er ook gestart met een doelenbord voor rekenen. Hierin worden de
SLO-doelen verwerkt. Er wordt elke week een vast moment gekozen om deze doelen te
toetsen en om dit te registeren. In de hal komen de doelen te hangen zodat de ouders
deze kunnen bekijken. In de klas kun je op het doelenbord zien wie welk doel al
behaald heeft.
Ook voor spelling hebben we in groep 6B een start gemaakt met een doelenbord.
Volgend schooljaar gaan we dit evalueren en waarschijnlijk gaan we dit in de rest van
de school doorvoeren.
Daphne heeft de eerste 7 schoolweken met een Hulpbak gewerkt voor taal. Ze was hier
erg enthousiast over en dit hebben we in alle groepen doorgevoerd.
Een eerste aanzet is gedaan om een portfolio (trots-op-map) voor alle kinderen te
ontwikkelen. We hebben eerst goed op papier gezet waarom we dit graag willen en
vervolgend hebben we met elkaar bedacht wat we in deze map terug willen zien.
Leenke is materiaal voor in deze map aan het ontwikkelen.

•

Schooltijden aanpassen
In de MR-vergaderingen hebben we het meerdere malen gehad over het aanpassen
van de schooltijden. Denk hierbij aan een continurooster of een langere middagpauze.
Hier hebben we in het team over vergaderd en besloten er een enquête over uit te
doen. Een grote meerderheid heeft ervoor gekozen om de huidige schooltijden te
behouden.

•

Redzaamheidslezen
We zijn gestopt met DMT lezen in groep 3. Luc Koning is geen voorstander van het
racelezen. Hier denken wij op school ook zo over. Het doel is om kinderen voornamelijk
goed te laten lezen i.p.v. snel maar wel met veel foutjes. ‘Niet racen maar lezen.’
Wij doen mee met een pilot van 6 jaar en deze start bij groep 3. Deze groep wordt t/m 8
groep goed gevolgd.

•

Opleidingsschool
Onder de Wieken is aspirant opleidingsschool (AOS)en beschikt over een
schoolopleider. Volgend schooljaar gaan alle leerkrachten de opleiding voor
werkplekbegeleider doen. Op deze manier mogen alle leerkrachten stagiaires
begeleiden. Het doel hiervan is om meer stagiaires in onze school te krijgen en goed op
te leiden en te coachen.

•

Groepsverdeling
De klassenindeling zal er voor het schooljaar 2019/2020 zo uitzien:
De twee kleutergroepen: 2 x 16 leerlingen (aan het begin van het schooljaar)
Bij ziekte van een leerkracht worden groepen samengehouden/gevoegd.
Groep 3: 19 leerlingen
Groep 4/5: 26 leerlingen
Groep 6/7: 23 of 24 leerlingen
Groep 7/8: 23 of 24 leerlingen
Tijdens de vergadering hebben we hier met elkaar over gesproken. Dit leek ons de
beste verdeling. Ook is het een weloverwogen besluit om de kinderen van groep 7 te
splitsen en het ene deel bij groep 6 te zetten en het andere deel bij groep 8. Dit om de
rust binnen de groepen te bewaken.

•

Schoolplan 2019-2023, jaarplan, jaarverslag, begroting en schoolgids
Deze zijn alle vijf goedgekeurd.

•

De overblijf
De financiën van de overblijf zijn gecontroleerd en goed bevonden. Er is een gesprek
geweest met Ilona over de gang van zaken. Er waren geen opvallende zaken. Het loopt
goed. Er zijn vier overblijfmoeders.

•

Collega’s
Aan het eind van het schooljaar gaat Jantine van ´t Hof ons verlaten. Jasmijn Kros is
aangenomen voor groep 4/5 en Lisa den Hollander voor de groepen 1/2. We zijn blij dat
er in deze tijden van schaarste goede collega’s aangenomen zijn.

