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1. Opening & vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen notulen maart 2019
 Aanvulling op de notulen: Annemieke Knoester zal afgevaardigd worden naar de Stichting
vanuit de MR.
De notulen van maart 2019 wordt vastgesteld.
3. Actielijst
Actielijst ongewijzigd.
4. Rondvraag
 Adam verzoekt iedereen na te denken over de invulling van de komende algemene
ouderavond, dit aangezien de opkomst afgelopen jaar zeer laag was en er wel verschillende
leerkrachten waren die een presentatie hadden voorbereid. Er wordt al een idee geopperd
(Snappet) over bijvoorbeeld een informatief en aansprekend thema, waardoor de opkomst
mogelijk hoger wordt.
Actiepunt 1: MR input leveren invulling ouderavond.
 Bij de planning zijn er twee data gewijzigd.
Actiepunt 2: Adam stuurt de nieuwe data door.
 Daarnaast wordt er afgesproken dat de aanvangstijd voor de vergadering wordt gewijzigd
naar 18.30 uur met een informeel overleg, waarna we om 18.45 uur starten met de reguliere
vergadering.
 De oudergeleding merkt op dat de informatie op de website summier is, zowel wat betreft
vorderingen nieuwbouw, alsook notulen MR.
Actiepunt 3: Adam pakt dit op.
5. Mededelingen team
Twee docenten gaan de school verlaten. Er worden op dit moment sollicitatiegesprekken gevoerd.
De verwachting is dat de vacatures opgevuld gaan worden, hetgeen bijzonder te noemen is in de
huidige arbeidsmarktkrapte.
6. Stand van zaken nieuwbouw

Er is een overleg geweest. Het voorlopig ontwerp is goedgekeurd door de stuurgroep van Lucas
Onderwijs. De plannen zijn ook gepresenteerd aan de gemeente. Aldaar moet nog een afspraak
worden gemaakt bij de afdeling welstand.
Er is een informatiebijeenkomst voor bewoners uit de buurt geweest.
De wens van de gemeente is om energieneutraal te bouwen, echter is het budget beperkt en de
bouwkosten aanzienlijk in de huidige tijd, waardoor er slimme keuzes gemaakt moeten worden.
Er zijn drie maquettes gemaakt, die op korte termijn worden meegebracht om e.e.a. te kunnen laten
zien. De gemeente doet de aanbesteding.
Het gebouw wordt drie verdiepingen hoog, waarbij tot ca. 14 meter hoog gebouwd wordt.
Het is wenselijk dat er gecommuniceerd wordt, indien er stappen gemaakt worden. Ook indien er
geen vorderingen zijn is het raadzaam dit te melden, om onrust te voorkomen. Er wordt vanuit de
oudergeleding geopperd om dit middels een blog te doen.
Actiepunt 4: Adam zal nadenken over hoe dit vorm te geven.
7. Forecast 1e periode
Adam neemt ons mee door de forecast. Het loopt conform verwachting.
 ICT investeringen en leermiddelen valt hoger uit, i.v.m. invoering Snappet en aanschaf
chromebooks.
 Er is een kleine groei van de middelen vanuit de Rijksoverheid, o.a. vanwege
werkdrukmiddelen.
 Kostenpost personele kosten lijkt iets lager uit te vallen, dit i.v.m. een intern ingevulde
vervanging.
8. Fouten rapporten
De oudergeleding merkt op dat er fouten in de rapporten zijn gesignaleerd, zo horen we vanuit de
achterban. Adam geeft aan dat er bij de groepen 4, 5 en 7 een fout in is geslopen. Een van de Citoscores (soms een van vorig jaar) was onjuist. Dit had te maken met een verkeerde verwijzing naar het
data-werkblad. De ouders hebben allemaal een herziene versie ontvangen.
9. Procesafspraken
De voorzitter geeft aan graag procesafspraken te maken.




De laatste keer zijn de concept notulen niet doorgestuurd aan de voorzitter. Dit is per abuis
niet gedaan. De afspraak wordt gemaakt dat de concept notulen aan de voorzitter MR wordt
verstuurd, zodat er vanuit de oudergeleding input kan worden geleverd.
Bij belangrijke zaken is het de bedoeling dat, indien van toepassing, er tijdig een advies, of
instemmingsaanvraag ingediend wordt, zodat de MR zijn rol en verantwoordelijkheid kan
nemen in het proces van medezeggenschap.
Het budget voor de MR wordt besproken. Er is budget beschikbaar, bv. voor scholing, geeft
Adam aan. Eventuele facturen kunnen ingediend worden bij Adam.

10. Social Schools
Een aantal toepassingen zijn berichten versturen per groep, toestemmingsformulieren, uitnodigen
voor gesprekken etc. Ook absent melden is een optie in het systeem, waarbij wordt opgemerkt dat
de Oase dit niet wenselijk acht, omdat het contactmoment van belang wordt geacht. Per juni 2019
zal dit systeem geïmplementeerd worden, waarbij het gebruik zal starten in het nieuwe schooljaar.
Adam vraagt zich af of de MR een meerwaarde ziet in een presentatie, aangezien deze erg lijkt op
wat Leonie eerder heeft laten zien en dit alleen onder schooltijd kan plaatsvinden. De oudergeleding
vraagt of een demo in pdf niet tot de mogelijkheden behoort.
Actiepunt 6: Adam gaat dit navragen.

11. Besluit afschaffen zwemmen
Er wordt gepraat over de poll. De ervaringen zijn positief te noemen. De kanttekeningen geplaatst
betroffen met name hoe de overige uren in te vullen, waarbij tijd voor bewegingsleer van belang
wordt gevonden. Adam geeft aan dat de Oase voldoet aan de norm voor bewegingsuren.
De vrijgevallen uren zullen worden ingezet voor onderdelen waarvan nu blijkt dat er meer tijd voor
nodig is, bv. oefenen of verbreden van lesstof. NB groep 5 was de enige groep die meedeed met
zwemmen, zij hadden daardoor als enige een aangepast rooster.
12. Pilot Opting-Out LWOO
De Oase heeft meegedaan aan deze pilot. Het gaat erom de administratieve rompslomp bij een
leerlingen die recht hebben op LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) te verkleinen en al
vroegtijdig de toewijzing voor LWOO te verkrijgen.
In tegenstelling tot de huidige situatie wordt er in de pilot gekeken naar toetsuitslagen in groep 6 en
7 en is er geen IQ-meting meer nodig. Wanneer een leerling in groep 8 alsnog een onverwachte groei
laat zien kan er in overleg besloten worden om geen gebruik te maken van LWOO.
13. Aansluiting PO/VO
-De coördinatoren zoeken contact met het voortgezet onderwijs.
Als voorbeeld wordt genoemd de doorgaande leerlijnen Engels en Rekenen, sluit dit voldoende aan?
Er wordt nu bij de scholen van het VO terug gevraagd hoe men de aansluiting ervaart van de
leerlingen.
-Er wordt landelijk gesproken over kansenongelijkheid en onder advisering van bepaalde
doelgroepen. Op schoolniveau willen graag samenwerken met het VO en de processen m.b.t.
informatieoverdracht en advisering evalueren.
- Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte: school wil vroegtijdig contact opnemen met de
school van 1ste keuze van de ouders, om te bezien of deze school de juiste ondersteuning kan bieden.
Afgelopen jaar zijn hier de eerste stappen ingezet, de ervaringen zijn positief.
-De oudergeleding benoemt het plannen en huiswerk geven. Daar wordt over van gedachten
gewisseld. Voor sommige leerlingen en ouders levert huiswerk vooral stress en weerstand op.
Wanneer je weet dat sommige leerlingen naar vervolgonderwijs gaan, waar huiswerk op school
gemaakt wordt, lijkt het raadzaam dat we hier als De Oase ook goed over nadenken hoe dit vorm te
geven. Hier moet maatwerk worden geleverd, mogelijk afgestemd op niveau vervolgonderwijs. Hier
is men reeds bezig met visievorming voor de toekomst.
Actiepunt 7: Voorstel is om een avond te plannen om eens met zijn allen te brainstormen over dit
onderwerp.
14. Snappet
Elk kind krijgt een eigen device met eigen inlogcode. Het is een systeem dat kinderen
verwerkingsstof/oefenstof aanbiedt op niveau. Gerichte sommen worden per kind aangeboden.
Adam merkt op dat goede instructie en een schift/kladblok van belang blijven, zodat je kan laten
zien, hoe je bij een antwoord komt. Rekenen is hier met name geschikt voor.
Onze spelling methode, Staal, kan vanwege copyright niet worden aangeboden via Snappet. De
verwerking, bv. een dictee kan wel in Snappet worden gemaakt. Het dient bij spelling dus als
aanvulling op de reguliere methode, niet in plaats van de reguliere methode. Voordelen zijn dat er
makkelijk successen zijn te behalen voor iedereen, aangezien iedereen op ‘zn eigen niveau werkt.
Leerlingen krijgen direct feedback, ze weten direct of het gegeven antwoord goed of fout is. Het
geeft de leerkracht direct overzicht hoe de beheersing van de stof is, daarnaast kan de leerkracht zijn
besteden aan het voorbereiden van de les i.p.v. aan nakijkwerk. De Oase is bezig met de
aanbesteding van de devices (Chromebooks) op LucasOnderwijs-niveau. Na de zomervakantie wil
men hiermee starten. De MR is voor het invoeren van de Snappet.
Actiepunt 8: Adam gaat dit communiceren.
15. Mail

Er is een mail verstuurd vanuit een ouder over leerkrachten die met hete drank (thee/koffie) in de
hand, kinderen verwelkomen in de klas of op de gang, met alle risico’s van dien. Dit is besproken met
het team, waarbij de afspraken, om dit niette doen, nogmaals onder de aandacht zijn gebracht.
16. Planning
 Plannen van de minister betreffende de planning van de Eindtoets. De vraag is of er voor
komend jaar nog iets gaat veranderen, op dit ogenblik is daar nog geen zekerheid over.
 Meesters-juffendag > schoolreis
 Koningsspelen, De Oase organiseert aparte sportdagen, doet dat niet op Koningsdag.
Wellicht volgend jaar wel een activiteit i.v.m. Koningsdag.
 4 febr. CITO groep 3; de groepen 3 maken, i.v.m. de late start van het schooljaar hun Citotoetsen 3 weken later dan de overige groepen, zodat het beter aansluit bij de methode.
 Rapporten in aansluiting op toetsen
 Werkweek oktober 2019
17. Schoolplan per 4 jaar/ jaarplan per 1 jaar
Er zijn 3 hoofdstukken doorgestuurd. Minder dan verwacht, vanwege een vraag van het bestuur om
eerst andere zaken aan te leveren, i.v.m. een inspectiebezoek op bestuursniveau.
Verschillende lay-out en schrijfwijzen, het betreft nog conceptversies. Kwaliteitsmedewerker stuurt
het proces m.b.t. de coördinatoren aan. Per 1 juni is er door LucasOnderwijs een deadline ingesteld,
maar deze is intern georganiseerd om feedback te kunnen krijgen. Op 8 juli komen we erop terug in
de vergadering.
Graag input mailen.
Actiepunt 9: Er volgen nog twee á drie hoofdstukken.
18. Agendapunten juli 2019
 Algemene ouderavond
 Formatie
 Ouderbijdrage
 Opbrengen IEP
 Ouderbetrokkenheid, Jurgen en Petra
 Schoolgids
 schoolplan
 Emailadres MR aanpassen
 Feestelijk deel, afscheid Petra
19. Sluiting
Kristel sluit om 21:30 uur de vergadering.
Actielijst
1-MR input leveren invulling ouderavond
2-Nieuwe data doorsturen.
3-Website updaten
4-Communicatieplan nieuwbouw
5-Scholing POLL
6-Demo Social Schools
7-Brainstormavond aansluiting PO/VO
8-Snappet communicatie
9-Doorsturen hoofdstukken schoolplan
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