Notulen MR vergadering Radboudschool 28 juni 19.30 uur
1. Opening door Pieter i.v.m. afwezigheid Bart
Verder geen bijzonderheden.
2. Notulen vorige vergadering
Geen bijzonderheden.
3. Actielijst (zie notulen vorige vergadering)
Geen bijzonderheden
4. mr.radboud@blosse.nl
o Binnengekomen e-mails.
o Uitnodiging informatieavond Blosseraad. Zie punt 12.
5. Corona update
Corona is nog niet weg, we wachten af tot de zomer. Tot nu toe kan
afwezigheid worden opgevangen.
6. Wat er speelt in/binnen:
o 6.1 de groepen → voortijdige schoolverlaters, hoeveel en in welke
groepen, redenen.
o 6.2 het team → nascholing nieuw schooljaar
o 6.3 Blosse
6.1 Paul legt uit dat voortijdige schoolverlaters veelal een switch
maken naar een ander onderwijssysteem (bijvoorbeeld Freinet).
Paul nodigt ouders uit om bij hem langs te komen als er zorgen zijn.
Komend jaar zal er weer aandacht zijn voor differentiatie in het
lesaanbod op verschillende niveaus; vooral in groep 3 is dit een
uitdaging. Dineke en Martine gaan een hoogbegaafdheidstraining
volgen en gaan hier in de groepen mee aan de slag.
6.2 Fien doet een scholing in Kanjertraining en dat draagt ze uit in
de groepen.
Martijntje is leescoördinator en gaat bieb aanbod optimaliseren.
Monique Dam is rekencoördinator en gaat ons reken onderwijs
tegen het licht houden, dit gebeurt in samenwerking met de
stuurgroep rekenen, zie ook punt 10.
Andere stuurgroepen nemen onder andere een nieuw
leerlingvolgsysteem onder de loep (van cito naar IEP).
6.3 geen bijzonderheden.
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7. Lesuitval
Er is weinig uitval geweest na de februari vakantie. Het verzuim dat er
is wordt intern opgelost.
8. Evaluatie proces groepsindeling 2022-2023
Groepsindeling 2022-2023 is in goed overleg in het team gegaan.
Procedureel zijn er wat verbeterpuntjes.
9. Verkeersituatie rondom de school
Er komt een werkgroep ter verbetering van de situatie rondom school,
Pieter gaan dit coördineren en zal ouders, MR springschans,
Veiligverkeer Nederland en de gemeente uitnodigen om mee te
denken. Helen geeft aan dat de gemeente goed reageert op FIXI
meldingen (brandnetels, verstopte put). In de zomer gaat de gemeente
het midden plein vernieuwen en daarna gaat de werkgroep van start.
10. Resultaten CITO/trendanalyse PWP Paul
Directie deelt mee dat resultaten op Radboud okee zijn, zowel 1F als
1S. De trend is wel dat rekenen knabbelt aan de marge. Dat is helaas
Blossebreed het geval bij de scholen die werken met Snappet. Dit
probleem heeft volle aandacht en alternatieve rekenmethoden
worden komend jaar bekeken om mogelijk Snappet te vervangen.
De werking van het waarom van de keuze voor de IEP toetsen wordt
volgend jaar naar ouders gecommuniceerd.
11. RI&E
Geen bijzonderheden
12. Terugkoppeling informatiebijeenkomst centrale Blosseraad door Pieter
Pieter geeft toelichting op en korte samenvatting over de informatie
avond van de nieuw op te richten Blosseraad. Dat is Stichtingbrede
samengestelde medezeggenschap van onderwijs en opvang.
13. Schoolgids
Nieuw in de gids is stuk over Burgerschap. Radboud besteedt hier al
aandacht aan, het zit verweven in het lesprogramma.
14. Concept jaarplan, concept taakbeleid en taakverdeling school
Komt nog terug volgend jaar, inclusief taakverdeling.
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15. Stand van zaken formatiebegroting met plan van aanpak
NPO gelden opgenomen in begroting, Paul geeft uitleg aan de hand
van PVA 2022. De gemeente heeft ook NPO geld. Dit gebruiken wij o.a.
voor kanjertraining, lezen en stukje burgerschap.
16. Vaststellen eerste vergaderdatum nieuwe schooljaar
12-09-2022
17. Rondvraag
Geen
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