Verslag MR-vergadering 27 oktober 2020 online
Aanwezig: Adinda, Ylke, Jawin, Frank, Violetta en Stefanie
Afwezig met kennisgeving: Karin
1.Opening.
2. Agenda.
Actielijst is afgevinkt.
3. Notulen.
De notulen van vorige vergadering zijn goedgekeurd en kunnen op de website.
4. Groen schoolplein.
Er is een overleg in de werkgroep geweest. Ouders gaven aan dat zij opzagen tegen het
extra werk dat het misschien zou geven. Er is een tijdpad uitgezet, ze gaan dit schooljaar
kijken wat ze willen en wat er nodig is. Volgende schooljaar willen ze de plannen realiseren.
5. IEP-toets.
De Looschool gaat werken met de IEP-toets, dit vinden zij beter bij de leerlingen passen.
De Looschool gaat met een nieuw leerlingvolgsysteem werken. Zo kunnen ze de
ontwikkeling nauwkeurig volgen. Een kind is namelijk veel meer dan taal en rekenen. De
Looschool gaat werken met het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS). Het IEP LVS bevat toetsen
en meetinstrumenten die verder kijken dan taal en rekenen: leeraanpak, sociaal-emotionele
ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: je krijgt een beeld
van wat het kind weet. IEP staat namelijk voor Inzicht Eigen Profiel.
Het team krijgt hier nog extra informatie over. En deze informatie wordt ook nog met ouders
gedeeld.
Er wordt nagedacht om binnenkort een instaptoets af te nemen.
6. Nieuwe leerling.
In groep 6 is er een nieuwe leerling bijgekomen. Dit betekent dat er zowel in de onderbouw
als in de bovenbouw 20 leerlingen zitten (totaal: 40). In de onderbouw komen nog wel
peuters in de loop van het jaar bij.
Met nieuwe leerlingen in Bathmen worden alle drie de scholen aangeboden om een
rondleiding te krijgen. Er wordt naar het kind gekeken welk onderwijs erbij hoort.
7. GMR.
Jawin heeft de verslagen opgevraagd. Zij worden naar een oud emailadres gestuurd.
Er wordt gekeken of het wachtwoord hiervan achterhaald kan worden. En er wordt door
Frank gekeken naar een nieuw emailadres.
8. Fusie OPOD en DAM .
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD) is een organisatie met 14 openbare
basisscholen in de gemeente Deventer met in totaal 3557 leerlingen. De Stichting Deventer
en Almelose Montessorischolen (DAM) houdt 3 basisscholen in Deventer in stand met in
totaal 885 leerlingen. Beide schoolbesturen willen per 1 januari 2021 een bestuurlijke
(scholen)fusie tot stand brengen en hebben in juli 2020 daartoe een intentieverklaring
ondertekend. Dit betekent dat twee stichtingen één bestuurder, raad van toezicht en
stafbureau delen.

9. Opbrengstanalyse Cito.
Deze is dit jaar niet afgenomen. Gegevens zijn uit eerdere toetsen gehaald en het beeld dat
de leerkracht van de leerling heeft.
10. Voortgang Samen Scholen L-R-D: uitwisseling.
Er komt nog 1 gesprek met Marije. Over wat het heeft opgebracht. Er zijn mooie ideeën uit
de pizzasessie voortgekomen. Zoals het buitenonderwijs en de canon van Bathmen. De
basisteams blijven nog bestaan, en hebben nu tijd nodig om de ideeën plaats te geven in het
onderwijs.
Verder hebben de drie scholen de krachtklas en de breinbrekers. Hier worden kinderen
uitgedaagd op hun niveau.
11. Rondvraag:
Violette: Vraagt over hoe het met de formatie nu gaat/ niet alleen qua personen, maar door
andere functies.
- Team geeft aan dat ze blij zijn met de werkdruk gelden. Adinda geeft aan dat ze de
dag voor haar theatergroep prettig vindt.

