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Afwezig met
bericht.

W. Koenders, M. Peters

A. Van Schooten , J. van Lankveld S. Falize, , J. Pluk, I Meuwissen, W.
Manders, directeur C. Sommerdijk

AGENDA:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen MR 20 maart 2018
Reacties:
 Actiepunt voor gebruikersoverleg blijft staan
Notulen zijn vastgesteld en nogmaals gemaild naar de MR leden.
3. Mededelingen
 AVG: De Vlasgaard volgt de adviezen die vanuit Optimus gegeven worden.
Hier is een team die de ontwikkelingen mbt AVG voor Optimus uitwerken.
 Vacature excellente leerkracht in de groep: hiervoor zijn de gesprekken
inmiddels afgerond
 De 30 nieuwe chromebooks en 15 ipads ontvangen.
4. MR: Geen mededelingen
GMR: Geen mededelingen
SOR: Er zijn enkele taken opnieuw verdeeld: Wendy van Boekel is de nieuwe
voorzitten, Pierrette is secretaris.
De SOR heeft geld vrijgemaakt om schoolshirts aan te schaffen. Deze shirts
kunnen door zowel kinderen als leerkrachten gebruikt worden bij
buitenschoolse activiteiten, zodat de kinderen van de Vlasgaard goed
herkenbaar zijn.
Directie: De CITO score van dit jaar is zeer goed, boven het landelijke
gemiddelde. Mede dankzij inzet van leerkrachten en extra ondersteuning
vanuit Optimus, hebben de kinderen uit groep 8 een mooi resultaat behaald.
Ook het tonen van Eigenaarschap door de kinderen heeft hieraan
bijgedragen. Een mooie ontwikkeling.
Plusklas: volgend jaar zullen er in Zeeland weer twee plusklassen voor
Zeelandse kinderen zijn. Deze zullen driekwart van het jaar in de Vlasgaard
plaatsvinden en het andere gedeelte van het jaar in basisschool het Oventje.
Hetty blijft deze lessen begeleiden.

5. Formatie 2018/2019
Voor de formatie van volgend schooljaar zijn er meerdere opties uitgewerkt en
naast elkaar gezet. De verschillende mogelijkheden zijn aan de leerkrachten
en de MR voorgedragen. Er is duidelijk een voorkeur voor de optie met een
gelijkmatige groepsindeling zonder combinatieklassen.

6. Oudertevredenheidsonderzoek
De response is uiteindelijk uitgekomen op 55%. Dat is een goede response,
waardoor de resultaten een betrouwbaar beeld geven.
De gegevens zullen in een samenvatting worden verwerkt. Het overall beeld
laat een verbetering van de scores zien tov het vorige onderzoek. Het globale
rapportcijfers toont een mooie stijging van een 6- naar een 8-.
Meer details en eventuele verbeterpunten zullen in de samenvatting worden
meegenomen.
7. MR verkiezingen
Jacqueline Pluk en Sonja Felize hebben beide aangegeven na dit schooljaar
te stoppen als MR lid. Daarom komt er een plek vrij zowel in de
oudervertegenwoordiging als de leerkrachten vertegenwoordiging van de MR.
Hiervoor worden vervangers gezocht.
Na volgend schooljaar zullen zowel Anke als Willem stoppen als MR lid, dus
ook voor de iets verdere toekomst zijn we op zoek naar nieuwe MR leden.
8. Inzet extra middelen tegen werkdruk
De extra middelen die beschikbaar zijn gekomen vanuit de overheid en vanuit
Optimus worden deels ingezet in de formatie van het nieuwe schooljaar.
Er wordt nog verder gekeken naar de inzet van niet financiele maatregelen.
9. Speerpunten:
Jeelo: volgens jaar zullen er 5 thema’s zijn.
Vanuit de MR komt er een vraag naar extra aandacht voor topografie en
geschiedenis.
Visible learning: blijft speerpunt, is een krachtig punt dat ook in andere
scholen aandacht heeft/krijgt
Begaafdheidsprofiel mooi resultaat dit jaar. Speerpunt wordt gecombineerd
met speerpunt dat er extra aandacht is voor kinderen die het wat lastiger
hebben met leren op school. De Vlasgaard is niet enkel gefocust op begaafde
kinderen maar heeft ook veel aandacht voor kinderen die net wat extra uitleg
nodig hebben.
10. Rondvraag
 Speelplaats: er wordt geopperd om te onderzoeken of het mogelijk is een deel
van de parkeerplaats voor auto’s in te richten als fietsenstalling. Dat geeft
misschien de mogelijkheid (een deel van) de huidige ruimte voor de
fietsenstalling bij de speelplaats te betrekken. Dit zal verder meegenomen
worden in het gebruikersoverleg door Conrad.
 Nieuwe vergaderdata 2018/2019: na overleg wordt een nieuwe set van data
uitgewerkt door Sonja
11. Sluiting

Actiepunt:

 Conrad in gebruikersoverleg aanstippen:
o contact met de buurt verstevigen. Onderwerpen: geluiddempende
maatregelen op de muur en geen ballen meer tegen de muur daar.
o Opties bekijken/ bespreken om fietsenstalling (deels) te verplaatsen
naar auto parkeerplaatsen

