Notulen MR-vergadering d.d. 20-09-2016
Aanwezig: Richard Flietstra, Ilse den Mulder, Severine Mulder en Kirsten Krebbekx
Notulen
Mededelingen
De volgende keer staat de diepte-analyse van eind schooljaar 2015-2016 op de agenda. Actie: Kirsten
Start schooljaar:
Nieuweschool is goed gestart dit schooljaar. Er is schoolbreed veel aandacht voor het
groepsvormingsproces in alle groepen. We zijn gestart met een gezamenlijk thema: Ik en de wereld.
Dit is in alle groepen herkenbaar in het aanbod.
Start van een aantal nieuwe items in ons onderwijs:
•
•
•
•

Start maatwerkgroepen hoogbegaafdheid, executieve functies, bewegen, sociale
vaardigheden
Challenge
Workshops
Colleges

Ingekomen post
Er is geen ingekomen post
Schooltijden
De oudergeleding van de MR gaat een advies / instemming geven aangaande de schooltijden.
Schoolontwikkeling
Kwaliteitskring jonge kind:
0-meting en van daaruit vervolgontwikkeling op schoolniveau bepalen.
Omschrijving schoolontwikkeling Nieuweschool
1. Organisatievorm Nieuweschool
Het team van Nieuweschool onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor een nieuwe
organisatievorm om in het onderwijsaanbod nog beter te kunnen afstemmen op de
onderwijsbehoeften van kinderen. De verschillen tussen kinderen is daarbij een belangrijk
uitgangspunt. Tijdens een aantal studiemomenten zal het team hier verder mee aan de slag gaan.
Ouders zullen hierover geïnformeerd worden in een drietal informatiemomenten in november en
december.
2. 21ste eeuwse vaardigheden
Daarnaast zijn we bezig met de implementatie van de 21ste eeuwse vaardigheden in ons
onderwijsaanbod.
3. Huiswerk
Ook de wijze waarop Nieuweschool omgaat met huiswerk heeft het team onder de loep genomen.
Huiswerk wordt gegeven in groep 7 en 8 en is vooral gericht op de ontwikkeling van

studievaardigheden. Daarnaast wordt er uitdrukkelijk rekening gehouden met verschillen tussen
kinderen; niet alle kinderen krijgen hetzelfde huiswerk. Tevens is er ruimte voor kinderen om keuzes
te maken wat betreft de inhoud van hun huiswerk.
Rondvraag
Heeft Nieuweschool een vertrouwenspersoon? Ja, dat zijn Kirsten Krebbekx en Mark van Sas
Agenda volgende vergadering 21 november 2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mededelingen
Ingekomen post
Jaarplanning
Diepte-analyse
Schoolontwikkeling
Schooltijden
Financiën
Informatie-avonden

