
Uit	  de	  MR	  ,	  2015,	  nummer	  2.	  	  

Om	  ouders	  beter	  te	  informeren	  over	  wat	  er	  zoal	  besproken	  wordt	  op	  de	  maandelijkse	  MR	  
vergadering,	  wordt	  na	  de	  maandelijkse	  MR	  vergadering	  hiervan	  verslag	  gedaan	  op	  de	  
website.	  De	  belangrijkste	  punten	  die	  voor	  ouders	  van	  belang	  zijn	  worden	  hier	  nader	  
uitgelicht.	  

Verslag	  van	  de	  MR	  van	  16	  maart	  

Het	  leerlingvolgsysteem:	  resultaten	  van	  de	  Cito	  toetsen	  januari	  
Uitgebreid	  werd	  stilgestaan	  bij	  de	  resultaten	  van	  alle	  kleurgroepen,	  waarbij	  de	  
resultaten	  ook	  vergeleken	  werden	  met	  die	  van	  de	  voorgaande	  jaren.	  
	  	  	  
Dit	  jaar	  keken	  we	  uit	  naar	  de	  resultaten	  in	  de	  groepen	  	  5	  t/m	  8	  omdat	  het	  werken	  in	  de	  
Ronding	  een	  jaar	  geleden	  van	  start	  is	  gegaan.	  	  Het	  werken	  in	  de	  Ronding	  heeft	  niet	  tot	  
andere	  cognitieve	  resultaten	  geleid	  dan	  de	  jaren	  hiervoor.	  Na	  uitgebreide	  bespreking	  
deelt	  Jeroen	  Goes	  ons	  mee	  dat	  hij	  over	  deze	  Cito	  resultaten	  zal	  rapporteren	  in	  de	  WP	  
krant	  van	  juni.	  

Avondvierdaagse.	  
Uitgebreid	  is	  stil	  gestaan	  bij	  de	  avondvierdaagse.	  De	  schoolleiding	  heeft	  bij	  haar	  
medewerkers	  de	  bereidheid	  gepolst	  voor	  een	  actieve	  medewerkersparticipatie	  tijdens	  
de	  avondvierdaagse.	  Dit	  naar	  aanleiding	  van	  een	  verzoek	  van	  het	  organiserend	  
oudercomité	  om	  meer	  betrokkenheid	  van	  de	  medewerkers	  bij	  dit	  evenement.	  Deze	  
bereidheid	  om	  actief	  te	  participeren	  blijkt	  onder	  de	  medewerkers	  onvoldoende	  te	  
bestaan.	  De	  schoolleiding	  is	  van	  mening	  dat	  het	  lopen	  ‘als	  WP’	  wel	  actieve	  begeleiding	  
van	  de	  school	  vereist,	  omdat	  werkers	  die	  onder	  de	  WP-‐vlag	  de	  avondvierdaagse	  lopen	  en	  
zich	  zodanig	  gedragen	  dat	  anderen	  daar	  last	  van	  hebben	  hierop	  moeten	  kunnen	  worden	  
aangesproken	  door	  school	  en	  dus	  de	  medewerkers.	  Het	  organiserend	  oudercomite	  wat	  
afgelopen	  jaar	  voor	  het	  eerst	  de	  Avondvierdaagse	  voor	  de	  WP	  georganiseerd	  heeft,	  is	  er	  
trots	  op	  dat	  vorig	  jaar	  zonder	  noemenswaardige	  incidenten	  de	  Avondvierdaagse	  is	  
gelopen	  en	  ziet	  geen	  obstakels.	  Deze	  uiteenlopende	  standpunten	  leveren	  een	  lange	  
discussie	  op	  binnen	  de	  MR,	  waarbij	  het	  voorstel	  van	  de	  schoolleiding	  uiteindelijk	  in	  
meerderheid	  gesteund	  wordt,	  zij	  het	  niet	  unaniem	  (onder	  de	  oudergeleding).	  	  
Dit	  jaar	  loopt	  de	  “WP”	  als	  school	  niet	  meer	  mee	  met	  de	  Avondvierdaagse.	  Het	  staat	  
vanzelfsprekend	  iedereen	  vrij	  om	  mee	  te	  doen	  aan	  de	  avondvierdaagse	  op	  eigen	  
gelegenheid,	  los	  van	  de	  school.	  


