Naar wens van vele ouders worden de notulen van de MR-vergadering weergegeven in een verslag in
plaats van een actie- en besluitenlijst. Wij hopen dat de notulen een goed beeld zullen geven van de
inhoud van de vergaderingen.
Tevens zal de agenda van de vergadering 1 week voor de vergaderdatum op de website gepubliceerd
worden. De notulen zullen 1 week na de vergadering op de website gepubliceerd worden.
Als er nog vragen en/of opmerkingen zijn betreft de MR, dan kunt u dit mailen naar
mr@aboedaoedschool.nl . Wij helpen u graag!
MR-vergadering 14 september 2017
Aanwezig: Gadija (voorzitter), Ayse, Rumeysa, Zahide en Nesibe
Aanwezig op uitnodiging: Aziz
Verbeterpunten Inspectie:
Aziz geeft aan dat de inspectie begin september het verslag heeft opgestuurd. Vanuit het rapport is
gebleken dat de verbeterpunten vooral op het gebied van zorg zijn. De school schrijft de OPP’s van
leerlingen (Ontwikkelings Perspectief Plan) en de IHP’s (Individueel Handelingsplan) nog te makkelijk.
De ontwikkelingsdoelen voor de kinderen moet nog dieper worden beschreven.
De eerste stap om dit punt te verbeteren is al gezet. Een externe onderwijsadviseur komt allereerst
de interne begeleiders bij ons op school begeleiden. Vervolgens gaat hij de leerkrachten begeleiden
in het proces om de zorg nog specifieker aan te pakken.
Daarnaast scoort de school ook laag voor Begrijpend Lezen en Woordenschat. Hiervoor komen ook
externen om de leerkrachten te begeleiden; hoe kan de leerkracht het maximale uit de
desbetreffende les te halen?
Vervolgens wilt Aziz ook elke maand de zorgleerlingen bespreken. Allereerst moet de leerkracht met
IB de zorgleerlingen van zijn klas bespreken. De IB maakt hiervan een lijst en geeft dit door aan
directie. Eens in de maand bespreekt directie met IB wat de onderwijsbehoefte van deze leerling is
en wat de nodige acties zijn. Eventueel komt de desbetreffende leerkracht ook bij deze gesprekken.
Vervolgens geeft Aziz aan rust en orde in de klassen te willen zien.
Schoolplein – stand van zaken
Er moet nog €7000 euro betaald worden voor de kosten van het schoolplein. Bestuur wilt dit graag
voorschieten, maar zou het erg op prijs stellen als er vanuit de school ook een bedrag opgehaald kan
worden. De MR denkt erover na om een markt te laten organiseren.
Instroom en –uitstroom / Locatie Leidsche Rijn
Op de Aboedaoedschool is er alleen maar instroom in de groepen 1. Deze groepen tellen in januari
2018 maximaal 30 leerlingen. Aziz geeft aan binnenkort op de website een bericht te publiceren
waarin hij aangeeft dat er een wachtlijst is voor de Aboedaoedschool; dit geldt voor de groepen 3-8.
Over een paar weken geldt dit ook voor groep 2. De komende jaren zal er geen zij- of instroom zijn
voor de groepen 2 tot en met 8.
Voor de locatie in Leidsche Rijn zijn er positieve besluiten gemaakt door de gemeente. Het ligt nu bij
het Ministerie. Zij maken het laatste besluit betreft op de kosten. Rond december 2017 hoort het
bestuur en directie het definitieve besluit.

De opening van de school kan dan al in het schooljaar 2018-2019 plaatsvinden. Maar er is ook een
mogelijk om het een schooljaar uit te stellen. Dit vanwege het feit dat de school leerkrachten,
meubilair, directeur e.d. zaken nodig heeft.
Aziz benoemt hierbij ook dat hij volgend schooljaar de speelzaal niet wilt gebruiken als groepslokaal.
Taken MR
De leden van de MR gaan de komende periode aan de slag met een jaarplan maken. Dit plan gaat
over de planning en prioriteit van de belangrijke documenten die dit schooljaar besproken moeten
worden. Vervolgens gaan de leden op zoek naar cursussen om zich nog meer te verdiepen in de MR.
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