MR St. Annaschool
Berkenlaan 156, 4881 XE Zundert.
Postbus 163, 4880 AD Zundert.
Tel. 076 – 5973502
E-mail: mrannaschool@spoz.nl

Notulen vergadering 28 mei 2020Aanvang 19.00 uur
Voorzitter: Annemarie
Notulant: Ingvild
Algemeen:
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen:
• Ingekomen post en mail, Saskia.
• Mededelingen vanuit de directeur
• Er is een overplaatsingsbeleid gemaakt voor medewerkers binnen SPOZ.
• Kober heeft de TSO met €0,20 verhoogd. Scholen gaan zelf deze kosten opvangen
vanuit de kosten die we hiervoor vanuit het Rijk krijgen.
3. Informatie uit de teamvergadering, studiedagen enz.
We hebben veel praktische zaken besproken rondom de Corona maatregelen, de schoolgids,
de formatie, het taakbeleid, de keuze van de nieuwe rekenmethode, het scholingsplan en we
hebben gesproken over het afronden van het schooljaar. Verder zijn 2 studiedagen afgelast en
doorgeschoven naar volgend jaar.
4. Notulen MR 30-03-2020 (openbaar gedeelte) De begroting is toen goedgekeurd. GMR
notulen nr. 2, GMR verslag vergadering 26-11-2019
Vergaderpunten in aanwezigheid directeur:
Advies / Informatief:
5. M-Cito trendanalyse
Onze populatie zorgt ervoor dat we een weging van 33,2 hebben. (20 is laag en 40 hoog) Ons
spreidingsgetal is 6 (marge ligt tussen 3 en 9) Hoe homogener je populatie hoe lager je getal.
Dit geeft aan dat het voor de Annaschool lastig is om aan het landelijk gemiddelde te
voldoen. Toch proberen wij dat wel na te streven.
Als we naar de opbrengsten kijken worden een aantal doelen op % en vaardigheidsscores
niet gehaald. Echter is de achterstand bij een aantal vakken per groep wel afgenomen. Wij
blijven ook kijken naar de groei per leerling. De vaardigheidsscore van de leerling moet
blijven groeien.
Schoolbreed is begrijpend lezen zwak. Wij ronden eerst ons woordenschat traject af.
Daarna gaan we waarschijnlijk binnen SPOZ met begrijpend lezen aan de slag omdat blijkt
dat op alle scholen binnen SPOZ het begrijpend lezen niet op niveau is.
DMT is geen zorgsignaal, begrijpend lezen wel, spelling geen zorgsignaal. Rekenen, 2
groepen voldoende, 1 groep matig, 1 groep zwak en 1 groep onvoldoende.
6. Vakantierooster 2020-2021, GMR heeft een positief advies verleend op het voorgestelde
rooster.
7. Update over huisvesting
De raadsvergadering komt eraan en daarin zal door de raad gekozen gaan worden voor een
locatie. SPOZ geeft Onder de Mast aan als voorkeur. Volgende week is de 1e bijeenkomst van
een stuurgroep rondom de fusie.

8. Het vervangingsprotocol
Nienke vraagt hoe het met de onderwijsassistenten zit in het vervangingsprotocol. Onder
supervisie van de directeur mag een onderwijsassistent een klas draaien. In acht genomen dat
het een capabele onderwijsassistent is.
9. Jaarplan / activiteitenplan 2019-2020, alles nog op schema?
Het woordenschattraject is niet afgerond. Het EDI traject loopt wel maar Cindy moet nog als
coach opgeleid worden. Rekenen is op orde, de nieuwe methode is gekozen. De
functioneringsgesprekken zijn uitgesteld tot september en de studiedag communicatie is
verzet naar oktober.
10. Begroting, goedgekeurd op 28-01-2020
Ter instemming:
11. Formatie: Er is gekozen voor 8 groepen 1/2A, 1/2B, 3/4, 4, 5, 6, 7, 8
12. Schoolgids: De bedoeling is om uiteindelijk bovenschools 1 schoolgids te hebben. Voor nu
zijn we heel blij met onze nieuwe schoolgids. Lekker compact en makkelijk om te lezen. We
bespreken enkele kleine tekstuele puntjes.
Ter bespreking/meningsvormend:
13. Evaluatie thuisonderwijs, het werken met halve klassen enz.
De verhalen onder ouders zijn positief. Binnen school is afgesproken dat er een goede
overdracht plaats gaat vinden. Er wordt niet klakkeloos gestart met de nieuwe stof. We gaan
verder waar de vorige groep geëindigd is. Tot het einde van het schooljaar draaien we een
continurooster. De BSO wil niet om 14.30 komen dus we moeten nog opvang regelen voor
deze kinderen op school van 14.30-15.15.
14. Vindt er bovenschools al overleg plaats voor een hitte-protocol? De warme periode komt er
weer aan. Het zou fijn zijn als er dan al een protocol klaarligt.
Martijn neemt het mee naar het volgende directieberaad.
Rondvraag:
Edwin: is er een afspraak over het trakteren? Dit heeft in de nieuwsbrief gestaan. Kinderen
mogen vanaf 8 juni trakteren mits de traktatie verpakt is. Kinderen die in de thuisperiode jarig
zijn geweest mogen in overleg met de leerkracht ook nog trakteren.
Annemarie: is er binnen SPOZ iets afgesproken over het afscheid van groep 8? Er is
afgesproken dat er minstens 1 activiteit is. Wij hebben een filmavond, een disco, spooktocht
en overnachting op school.

