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Agendapunt:
Opening,
vaststellen
agenda
Leerlingenraad

Ouderverenigin
g

Toelichting:

Aanwezig zijn Feline Tresfon uit 8a (voorzitter) en Babet van Wijk uit
8B (secretaris).
De leerlingenraad heeft 500 euro gekregen om te besteden naar
waarvan zij deken dat nodig is. Ze zouden hiervan een
basketbalpaal willen aanschaffen. Op school is al een basketbalnet
aanwezig. De voetbaltafel zou dan weg gaan. De leerlingenraad
heeft dit idee voorgelegd d.m.v. een leerlingenpeiling en de reacties
waren positief.
Uit de leerlingenpeiling kwam ook naar voren dat de groep 8 die in
de theaterzaal zit last heeft van kinderen die bij het buiten spelen
ballen schoppen tegen het raam en de deur. De groepen grenzend
aan het schoolplein gaven aan last te hebben van de kinderen die in
de bosjes spelen.
De leerlingenraad heeft een tijdje een wc-lijst bijgehouden waarbij ze
bijhielden wie wanneer naar het toilet ging. Zo konden ze opsporen
wie er rommel had gemaakt en konden ze in gesprek gaan met dat
kind.
Door Corona zijn er niet veel vergaderingen geweest.
Er wordt gevraagd hoe de procedure is gegaan voor de verkiezingen
van de leerlingenraad. Babet antwoord hierop dat ze een stukje tekst
hebben gemaakt als voorbereiding en dat daarna de verkiezingen
zijn geweest. In de raad zit van elke klas een jongen en een meisje
van groep 5 t/m 8. Per duo hebben ze een koppelgroep, waar ze
langs gaan. Het idee is om volgend jaar ook bij de kleuters groepen
te koppelen
- Aanwezig zijn Lisette Bloemsma en Stefan van Gestel. De
oudervereniging heeft gekeken naar de
duurzaamheidsprojecten die er al zijn en zijn hebben
gekeken wat ze hierin konden betekenen.
•

De verdeling is nu als volgt:
Gr ½ Fruitbomen en kippen

•
•
•
•
•
•

Gr 3 hadden ook kippen, maar die zijn verhuisd, naar een
nieuwe invulling wordt gekeken
Gr 4 keuken
Gr 5 schooltuinen
Gr 6 kas
Gr 7 basic skills(nog niet gestart)
Gr 8 basic skills (nog niet gestart)

-

2a

2b
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Het zomerfeest is vorig jaar niet doorgegaan. We verwachten
dat het dit jaar ook niet doorgaat. Het kamp van groep 8 is
vorig jaar niet doorgegaan. ’’De nacht van groep 8’’ is toen
wel geweest. Dit gaan we dit jaar weer doen. De musical
wordt dit jaar een livestream.
- We kijken naar een concept begroting. Deze is nog niet met
de directie besproken, omdat hij bij de afgelopen vergadering
van 20 april pas is gemaakt. De ouderbijdrage is nu voor de
helft verminderd. De vraag is of dit voldoende
gecommuniceerd is. Bij een aantal nieuwe ouders van
kleutergroepen was het even verwarrend, omdat het verzoek
van betaling (april verstuurd ipv januari vanwege lockdown)
niet vermeld was in de nieuwsbrief.
- Marjo geeft aan het fijn te vinden dat er geld vrij gemaakt is
voor het programmeren. Er zijn oa. een aantal Beebots aan
vervanging toe, die zijn kapot. Programmeren blijft de
komende jaren op de begroting staan. Tom vraagt of er op
deze begroting is opgenomen wat de reserves zijn. Dat is niet
het geval, het bedrag wordt genoemd.
- Anja geeft aan dat het mailadres van de oudervereniging niet
gevonden kon worden op de website. Hij staat er wel, je moet
op de naam klikken.
- De schoolreisjes gaan helaas niet door. Dit heeft in de
nieuwsbrief gestaan, maar wordt nog een keer
gecommuniceerd.
- Er komt een verandering in wetgeving. Ouders die geen
schoolgeld kunnen betalen mogen niets ontzegt worden.
Bijvoorbeeld: een kind mag dan wel mee op schoolreis, ook
al betalen ze niet. MeerPrimair hanteert deze regel al. Er zijn
maar enkele ouders die aangeven de bijdrage niet te kunnen
betalen.
De notulen van 11-03-2021 worden goedgekeurd.

Bespreken en
vaststellen notulen
& actielijst
Ingekomen
Uitnodiging GMR overleg
stukken
Mededelingen
- We stareten met een pilot van de app Parro na de
meivakantie. Ouders kunnen dan met de leerkracht chatten.
team
Van elke bouw gaan 2 collega's dit uitproberen.
- Het berenproject is geweest. Kinderen hebben een beer
gemaakt op school en thuis. Hier wordt een kunstwerk van
gemaakt.
- Koningsspelen ziet er morgen anders uit. Er komen
midgetfolfbanen op het schoolplein. Ook is er een livestream
met Rico Verhoeven en worden er spelletjes in de gymzaal
gedaan.
- De Paaslunch is goed verlopen. Er was voldoende te eten.
- Een aantal groepen zijn in quarantaine geweest. Eenmaal
weer op school is het werk gelijk opgepakt. We weten wat we

moeten doen. Marieke: er mag niet door school gezegd
worden welk kind er positief getest is. Dit zorgt in de
groepsappen voor onrust en ouders sturen elkaar privé
berichten om dit te delen. Uiteindelijk wist de hele klas het.
Dit is niet anders.
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Het nieuwe meubilair voor de kinderen komt na de
vakantie. Voor groep 3 t/m 8 nieuwe stoelen en tafels.
Voor de groepen ½ stoelen en een aantal klassen
nieuwe tafels.
We stappen over naar de nieuwe rekenmethode
Pluspunt. We bekijken per jaargroepen wat de
verschillen zijn tussen de oude en de nieuwe methode.
Na de zomervakantie zullen we hiermee starten.
De citotoets voor groep 8 is gisteren afgerond. We
hebben de toets dit jaar voor het eerst helemaal digitaal
gemaakt. Het is perfect gelopen. Het is een adaptieve
test, wat betekent dat kinderen naar aanleiding van hun
antwoorden nieuwe vragen krijgen. Kinderen waren
enthousiast en vonden het ook leuk. Er wordt gevraagd
of het advies nog anders verloop nu met Corona en de
lokdowns. Op zich niet. Het advies van de school is
leidend. Alle kinderen hebben een nieuwe school
gevonden.
Personeel: onlangs 2 collega’s die het Corona virus hebben
opgelopen. Gelukkig waren zij na 1,5 week weer aanwezig.
Anjuscha is nu voor langere tijd niet aanwezig. Zij wordt
vervangen door Anouk (oa). Pien komt morgen op school om
even te praten hoe het gaat. Eveline geeft meer lessen. Moos
en Leon hebben nog last van vermoeidheid na Corona. Moos
is op het moment aan het re-integreren.
De zelftests voor het testen van Corona komen binnenkort
binnen. Per persoon zouden we 2 tests per week moeten
doen. Dit geldt niet voor personeelsleden met klachten. Zij
moeten naar de GGD. De zelftests worden preventief
gebruikt.
Subsidie nationaal plan onderwijs: We krijgen 700 euro per
leerling. De eerste helft mag nog niet uitgegeven worden,
omdat er verplichtingen van de gemeente aan vast zitten. Het
bestuur heeft het andere deel van het geld ingezet om de
formatie rond te krijgen. Het heeft geen zin om als een gek
mensen aan te nemen, omdat dit geld maar 2 jaar
beschikbaar is. We hebben voor alle groepen een leerkracht.
We zouden graag met dit geld de nieuwe sociaal- emotionele
methode willen aanschaffen en de implementatie ervan. We
hebben nog veel meer ideeën. Dit plan begint met een
schoolscan. Het doel is om kinderen meer kansen te geven
op (sociaal) emotioneel gebied.
De onderwijsinspectie komt 17 mei. Het bezoek is een
steekproef. Het thema is begrijpend lezen groep 7 en
rekenen groep 6. Zo worden de Cito uitslagen doorgeven en
is er een vragenlijst ingevuld. Er zijn gesprekken met de
IB’ers, directie, enkele leerkrachten uit deze groepen en met
het bestuur.
De cito’s zijn net geweest, dus we kunnen kijken naar de
resultaten na de tweede lockdown. Schoolbreed zijn de

-

-

3.c

Directieberaad

-

3.d
4.

Mededelingen /
info GMR
Begroting ONS
2021-2022

5.

Stand van zaken
overblijven

6.

Schoolgids en
vakantieplanning
schooljaar 20212022

7.

Rondvraag en
sluiting

resultaten verassend goed. De komende cito’s zijn nu wel
kortdag. Het is afwachten of de kinderen in deze korte
periode genoeg meegekregen hebben. De kinderen waar het
al niet zo goed mee ging zijn meer achteruit gegaan. Er komt
een externe RT’ er om deze groep te begeleiden.
Huisvesting BAS . Het lijkt erop dat we volgend jaar met onze
3e groep 3 toch naar de BAS kunnen. We hebben overleg
gehad met de Rietveld. De gemeente heeft groen licht
gegeven. Het is belangrijk dat ze niet boven de 300
leerlingen uitkomen in het gebouw. Dit hebben we gecheckt.
Hier komen we niet aan. Sopoh heeft dit daarom
goedgekeurd.
Begeleiding Onderwijs Advies voor groep 6 en groep 8. Ze
zijn twee keer geweest en hier is een plan uit gekomen. (zie
vorige notulen). Individuele coaching gesprekken worden
gepland.
Formatie. De groepen 1/2/3 zijn rond, maar daarboven is het
nog niet rond.
Voor groep ½ komt er een vacature aan. Dat wordt
spannend, omdat er weinig mensen te vinden zijn.
Dit jaar is er voor het eerst een loting geweest voor het
voortgezet onderwijs in de Haarlemmermeer.
Vacatures: veel scholen niet rond.
Corona overleg
Subsidie nationaal programma onderwijs

We hebben een uitnodiging gehad voor het jaarlijks contact moment
met de GMR in juni. Anja sluit aan bij deze bijeenkomst.
Tom heeft met Yvonne de begroting uitgebreid besproken. Zijn
advies is dat de MR toestemt met de begroting. De MR- geleding
stemt hiermee in.
Marieke zit nog namens de MR in de overblijfstichting. We zijn nu
een tijdje overgestapt. We merken dat Heloise en Bianca dingen
oppakken wanneer dit nodig is. Vanwege Corona is het nu nog wel
anders. De ouders staan 5 kwartier buiten en leerkrachten eten met
de kinderen. We zijn heel erg blij met de stichting SKOH. Marieke
blijft in de overblijfstichting en maakt het af (ondanks dat ze bij de
MR stopt). Er zit nog geld in deze stichting. Yvonne heeft geopperd
om kunstgras rondom de glijbaan en schommels bij de groepen ½ te
plaatsen en tegenover de directiekamer op het hoofdgebouw. Marjo
geeft nog aan dat de leerlingen graag nog een schommel zouden
willen. Marieke en Yvonne gaan samen hiernaar kijken.
Het vakantierooster staat al op de website. Die staat vast.
De studiedagen zijn nog niet bekend. We zijn afhankelijk van de
begeleiding (voor het team) wanneer zij kunnen, daarna kunnen we
de studiedagen inplannen.
De MR planning nieuw schooljaar: Marije maakt een opzet en kan op
deze manier rekening houden met de vakanties, toetsroosters en
rapportgesprekken.
De schoolgids wordt vernieuwd. We zijn hiermee gestart. Tom en
Anja gaan de schoolgids lezen wanneer hij klaar is en kunnen
namens de MR instemmen.
- Verkiezingen MR oudergeleding: De stukjes van de ouders liggen
klaar om in een digitaal formulier opgestuurd te kunnen worden naar
de ouders. Dit gaat na de meivakantie plaatsvinden. Marieke stopt

als voorzitter van de MR. Zijn er ouders die deze taak willen
overnemen? Willen die zich melden bij Yvonne.
Vanuit het team zijn er 3 kandidaten om Petra te vervangen. Dit
wordt ook na de meivakantie naar het team gestuurd.

