Vergadering: Medezeggenschapsraad Panta Rhei
Datum: 26 september 2016
Tijd: 19:30 - 21:30 uur
Locatie: Lerarenkamer Panta Rhei
Aanwezig (leerkrachten):
Kim van Duijn
Mischa Roberts
Mirjam de Huu
Tanja Hollenberg (secretaris)

Aanwezig (ouders):
Sabrina Weijers
Joyce de Koning
Lisette Kraakman (voorzitter)

Aanwezig (directie):
Francis van Dijk

1. Opening en vaststellen agenda
Lisette opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezigen welkom.
2. Mededelingen
Francis kondigt aan dat er een nieuw verzoek komt voor het opstarten en aanhouden van een
facebookpagina. Dit punt zal voor volgende vergadering worden geagendeerd (actie Tanja). Het vloeit voort
uit een nieuw protocol Sociale Media dat eveneens ter informatie zal worden aangeboden. Dit protocol is
fedra breed opgemaakt.
Jan Schotman heeft in zijn klas een ouder gehad die heeft verteld over Social media. Bekeken zal worden of
er een ouderavond kinderen & social media kan worden verzorgd.
Francis geeft terugkoppeling van de resultaten van de IEP-eindtoets in groep 8. De resultaten daarvan vielen
tegen. Dat houdt mede verband met de gewijzigde manier waarop de resultaten worden behandeld.
Bareel heeft een leerlingenstop, waardoor extra toestroom wordt verwacht.
3. Inkomende en uitgaande post
Geen bijzonderheden
4. Notulen en aktielijst d.d. 13 januari 2016
Tekstueel
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
Aktielijst
Zie bijlage
5. Taalbeleidsplan
Dit stuk wordt ter informatie aangeboden. Francis geeft een korte toelichting. Stuk is opgemaakt door
werkgroep van taalspecialisten. Marjolein, van methode Staal, heeft erbij geholpen. Was erg enthousiast.
Omvat nu nog alleen het domein schrijven, maar bedoeling is dat het ook met andere domeinen wordt
aangevuld. Uitzondering is spelling, omdat dit wordt ondervangen door Staal!
Het is een groeidocument. Stuk zal door leerkracht, per leerjaar worden ingevuld en groeit dus mee met de
leerlingen. Er zal worden bezien of de leerkrachten ermee uit de voeten kunnen. Dit zal in een kernteam
terugkomen. De werkgroep gaat het uitbreiden naar andere domeinen. Streven is alle domeinen komende
1,5 jaar beschreven te hebben.
Mischa geeft nog als tip mee nog eens te kijken naar de layout, de verdeling over de pagina’s.
6. Protocol dyslexie
Valeska geeft een toelichting op het protocol dat ter advies wordt aangeboden. Het oude beleid was
verouderd en hap snap. Sabrina constateert dat uit praktijk blijkt dat niet duidelijk is wanneer een kind getest
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mag worden. Bij welke citoscore? De leerkracht heeft ook niet altijd de beschikking over de juiste informatie.
Valeska geeft aan dat de zorgcoördinator een stappenplan heeft. Niet alle instituten hanteren dezelfde
regels. Voorgesteld wordt een overzicht van de door de instituten gehanteerde eisen als bijlage bij het
protocol te voegen, zodat deze informatie eenvoudig inzichtelijk is. Niet in protocol zelf opnemen, want is
veranderlijk.
Mischa vraagt aandacht voor kinderen die hebben geleerd te compenseren, middels aangeleerde trucjes.
Dan komt pas in hogere groepen naar boven dat sprake is van dyslexie, terwijl eerdere training meer profijt
biedt. Dit probleem wordt onderkend. Ilse Welp, onderzoekster, wil daarmee aan de slag. Valeska geeft aan
ook het overleg te zoeken met het voortgezet onderwijs, hoe toetsen zij? Zij gaat dit nader onderzoeken.
In protocol staat dat je als ouders ook zelf onderzoek kunt laten verrichten echter dan op eigen kosten. Er
schijnt ook een vorm van dyslexie te zijn waarbij je wel slecht scoort op spelling, maar niet op lezen,
waardoor niet aan de vereisten voor onderzoek wordt voldaan omdat op DMT geen V- wordt gescoord. Dit
wordt echter niet herkend.
Er wordt gewerkt aan afsprakenkaarten voor de groepen 7 en 8. De bedoeling is dat daarna door wordt
gegaan met de groepen 5 en 6.
Valeska vertelt over het initiatief van het leescafe, waarin kinderen met dyslexie elkaar kunnen ontmoeten en
ervaringen met elkaar kunnen delen. Dat wordt als prettig ervaren door de kinderen die daaraan deelnemen.
Valeska geeft aan dat zij gaat onderzoeken op welke manier de ouders over het protocol zullen worden
ingelicht.
7. Evaluatie en eindafrekening activiteitencommissie
Francis overhandigt een overzicht. Wat opvalt is het grote bedrag dat is overgebleven van het budget van de
sportdag. De MR vraagt zich af waarom dit geld niet is besteed, en waarom de begroting voor dit schooljaar
desondanks gelijk blijft. Francis za dit nog navragen (actie Francis). Het restant budget 2015-2016 bedraagt
€ 6101,66.
8. Instemming GMR-reglement
Dit punt is al afgehandeld.
9. Stand van zaken verkiezingen
Joyce en Sabrina vormen de verkiezingscommissie en Tanja wordt daaraan toegevoegd.
Er moeten genummerde stembiljetten komen, die aan oudste kinderen worden meegegeven.
Bij Fedra zal worden nagegaan hoe dit bij andere scholen is gegaan en of daar formats van zijn (actie
verkiezingscommissie).
10. Vergaderdata 2016-2017
17 november, tanja notulen
17 januari, mischa notulen
22 maart, Kim notulen
15 mei, sabrina notulen
22 juni, joyce notulen
11. Rondvraag
Paul Mol is aan begin van dit schooljaar voor meerdere avonden uitgenodigd om cursus te verzorgen aan
nieuwe MR-leden, Lisette vraagt zich af of dit niet wat minder kan, zodat ook kosten daarvan kunnen worden
gedrukt. Aandachtspunt overbrengen aan GMR via Annemarie (actie Lisette).
Lisette vraagt aandacht voor klimaat. Klassen aan zonzijde zijn veel te warm. Kan niet worden onderzocht of
er voorzieningen kunnen worden aangebracht om dit dragelijk te houden? (actie Francis)
Lisette dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.
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