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1. Opening
Geen bijzonderheden.
2. Financiën
Er is nogmaals contact geweest met SCOH over de negatieve post ‘Nieuwbouw’ 2014 en het te
verwachten overschot 2015. Vanuit SCOH is nog steeds geen duidelijkheid aan de school
verschaft over de opbouw van de kosten van de nieuwbouw. De MR kan hierdoor geen advies
uitbrengen. Daarom wordt besloten dat de MR dit hogerop bij SCOH gaat aankaarten. Eerst
telefonisch en indien nodig nog gevolgd door een brief. Deze brief wordt voor verzending
voorgelegd aan de MR.
Op de vraag aan SCOH om de begroting 2016 eerder te bespreken dan pas in 2016 zelf, is nog
niet gereageerd.
Op het gebied van ICT (o.a. digiborden en tablets) en vervanging van oud meubilair hebben de
directie en leerkrachten een verzoek tot aanvullende uitgaven opgesteld. De MR adviseert bij
deze investeringen te kijken naar eventuele inkoopafspraken, die zijn gemaakt door SCOH. De
MR adviseert verder positief om deze investeringen gefaseerd te doen en te kijken naar wat
prioriteit heeft.
3. Schoolse zaken
Het verzoek van de Ouderraad voor de jaarlijkse ouderbijdrage is weer verstuurd. Onlangs heeft
de Ouderraad in het kader van de Kinderboekenweek een bijdrage beschikbaar gesteld voor de
aanschaf van nieuwe boeken op school. Ook heeft de Ouderraad een bedrag gedoneerd voor de
aanschaf van het Kunstkabinet. Inge Vossenaar neemt contact op de Ouderraad om te bekijken
waar de MR en de Ouderraad elkaar meer tegemoet kunnen komen/kunnen vinden.
De inzet van opa's en oma’s tijdens de Kinderboekenweek is heel goed bevallen. Misschien zijn er
in de toekomst meer activiteiten waarbij de opa’s en oma’s een rol kunnen spelen.
Kunststroom bevalt goed en de kinderen zijn enthousiast. Hier en daar waren wel wat
opstartprobleempjes en de vraag is of de woensdag wel de meest geschikte dag is. Kunststroom
is ook een taakverzwaring voor de leerkrachten. Binnenkort wordt er geëvalueerd en
geoptimaliseerd. De resultaten in 2D worden bewaard in een map, samen met foto's van de 3Dwerkjes. Kunststroom brengt evenwicht in cognitief en creatief aanbod.
Ria Schoonenboom zit in de SCOH-werkgroep ‘Ouderbetrokkenheid’. De school is ingegaan op
het verzoek van de gemeente Den Haag om mee te doen aan een onderzoek naar
ouderbetrokkenheid als onderdeel van de Haagse Educatieve Agenda (verbeteringsprogramma
Haags onderwijs). Hiervoor zijn vijf ouders geselecteerd.
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De afgelopen periode is samen met HCO bekeken wat er verbeterd kan worden aan het rapport,
zonder het hele rapport om te gooien. Het rapport van januari zal in de aangepaste opzet zijn.
Deze opzet wordt in december nog getoetst onder een aantal ouders. Deze opzet geldt niet voor
de rapporten van de onderbouw. De onderbouw gaat de leerlingresultaten op een andere
manier registreren, waar eigen rapporten uit volgen.
4. Voortgang LeerKRACHT
Er wordt een korte toelichting gegeven op hoe deze methode werkt. De eerste groep
leerkrachten is hier samen met Ria Schoonenboom vanaf 1 oktober mee gaan werken. Iedere
maandag komt deze groep samen van 15.30 tot 17.30 uur. Zij werken samen aan
lesvoorbereidingen en adviseren/consulteren elkaar. De methode bevalt goed. Het wordt nu nog
wel gezien als een verzwaring van de taken. Als de methode helemaal eigen is gemaakt, zal deze
verzwaring naar verwachting minder zijn.
5. Nieuwe eindtoets 2015-2016
De keuze is gevallen op de digitale adaptieve toets Route 8. Deze toetst neemt minder tijd in
beslag, is door de ‘proefleerlingen’ ervaren als een prettige manier van toetsen en geeft een heel
goed overzicht. Binnen SCOH zijn er positieve ervaringen met deze toets.
Het adaptieve zit hem erin dat de vragen worden aangepast aan de antwoorden die worden
gegeven. Loopt een leerling bijvoorbeeld even vast, dan gaat de toets een stapje terug om
vervolgens weer op te bouwen.
CITO heeft nu nog geen adaptieve versie. IEP is ook een adaptieve toets, maar alleen op papier.
De MR adviseert de leerkrachten van groep 8 om de ouders tijdens de voorlichtingsavond VO
goed uit te leggen waarom er is gekozen voor Route 8. Tevens wordt bij een aantal middelbare
scholen nagegaan hoe zij de toetsresultaten uit Route 8 beoordelen.
6. Overblijfkosten, school- en ouderbijdrage
De MR geeft aan dat een deel van de ouders vragen heeft over de overblijfkosten, de school- en
ouderbijdrage. Vragen die leven zijn bijvoorbeeld “Wat wordt er allemaal betaald van de
overblijfkosten?” en “Waarom moeten we ook nog uitjes zelf betalen als we al een ouderbijdrage
en schoolbijdrage betalen?”.
De MR adviseert om ouders (nog) meer inzicht te geven in wat er van hun bijdragen wordt
bekostigd. Zij biedt aan hierbij te helpen.
7. Overig
Verkeersveiligheid en parkeren is een aandachtspunt. Er ontstaan regelmatig onoverzichtelijke
en onveilige situaties voor de kinderen. Vooral aan de kant van het IJsvogelplein. Iedereen wordt
gevraagd hier alert op te zijn en autobezitters hierop aan te spreken als zo’n situatie zich
voordoet.
School doet weer mee aan ‘schoolgruiten’, omdat dit past bij de gezonde school die wij willen
zijn.
8. Data MR-vergaderingen 2016
12 januari 2016
1 maart 2016
25 april 2016
21 juni 2016
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