Notulen MR‐vergadering
3 februari 2016, PWA te Soest


Mededelingen vanuit directie
‐ Kennismaking JvB
‐ JvB is aangenomen als projectdirecteur voor het verbetertraject voor twee dagen per
week. Hij blijft in ieder geval t/m december 2016.



Stand van zaken PWA
‐ Er is een diepteanalyse van de stand van zaken op de PWA gemaakt (klassenbezoeken,
gesprekken met leerkrachten en kinderen)
‐ Er komt vliegende brigade. Inzetten in de groepen voor advies en coaching leerkrachten.
‐ Gestart met plan van aanpak (op basis van rapport PO‐raad en inspectierapport) +
voorbereiding ouderavond en het analyseren van de cito taal + rekenen in groep 8.
‐ AL en JvB zijn op gesprek geweest bij de inspectie. Het voortgangsgesprek is iets
uitgesteld. Na 1 jaar moet de inspectiebeoordeling minimaal op zwak uitkomen. Na 2
jaar naar basisarrangement. In maart en juni komt de inspectie voor tussentijdse
evaluatie.
‐ Er komt nog een extra ouderavond. Tot nu toe zijn er weinig reacties van ouders.
‐ Voorlopig zijn JvB, AL en KW op dezelfde dagen aanwezig op de PWA ivm overleg.
‐ Aandachtspunt vanuit de inspectie is de communicatie met de ouders. De MR zal hier
direct bij betrokken worden.
‐ Het Inspectierapport is nog niet definitief af. Deze komt op de website als hij definitief is.

Vraag: Hoe haalbaar vinden jullie het?
De basis is goed. Er zijn geen ordeproblemen. Zorgen om beperkt team, weinig leraren/klein team.
Het bestuur staat achter de school.
Vraag: Wat als het over een jaar niet zwak wordt?
Dan wordt dit gemeld bij het ministerie van onderwijs. Die bepaalt wat er dan gaat gebeuren.
We gaan er samen voor! Er komen allerlei hulptroepen, we komen hier sterker uit.
Er is toezegging om groep 6/8 te splitsen op de ochtenden.
Vraag: Hoe gaat de ouderavond er uit zien?
‐ Powerpoint
‐ Stappenplan
‐ Stappen die gemaakt zijn
‐ Veel tijd voor vragen
‐ AL leidt de vergadering
‐ HvdZ en LS zijn er ook + wethouder van onderwijs.
‐ Samenvatting rapport.


GMR
‐

DN gaat niet in de GMR i.v.m. privé‐drukte



Verslag vorige vergadering
‐ Datum er op zetten. Verslag goedgekeurd.



WVTTK

‐

Schoolplannen moeten nog getekend worden. JM gaat dit woensdag doen.

