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Notulen MR Vergadering 2021
Nr.
1.

2.a
2.b

Agendapunt:
Opening,
vaststellen
agenda, welkom
en voorstelrondje
Bespreken en
vaststellen notulen
& actielijst
Ingekomen
stukken

Toelichting:
Nieuw MR lid voor de oudergeleding Ward Wijndelts en Juliëtte
Schaar voor de personeelsgeleding stellen zich kort voor aan de MR.

De notulen van 22-04-2021 worden ongewijzigd goedgekeurd.

Er zijn 2 mappen binnengekomen met de gewijzigde stukken voor de
MR leden om te bekijken in de teamkamer. Er is er ook 1 voor de
voorzitter.

3.a

Mededelingen
team

•

Er gaan 4 collega’s weg, dat vinden we erg jammer

3.b

Mededelingen
Marije

•

Personeel: onlangs 3 leerkrachten met corona. Ook een
aantal leerlingen die positief getest waren. Pien komt af en
toe 2 uurtjes op school bij de kleuters. Anjuscha start nog niet
met werken. Esther zal na de zomer weer op school
aanwezig zijn. Eveline is veel aanwezig en zal na de vakantie
weer volledig voor de groep staan.
Corona: 2x per week zelftesten voor leerkrachten zijn nu
beschikbaar
In de zomervakantie gaat er veel gebeuren op het
hoofdgebouw. Er komen nieuwe plafondplaten met en zonder
led verlichting, het keukenblok in de kopieerruimte wordt
vernieuwd en er komt een nieuwe schuur op het achterplein.
Nascholing volgend schooljaar:
-We gaan verder met formatief evalueren.
- Implementatie van de nieuwe rekenmethode pluspunt 4.
- Er zullen studiedagen zijn voor het eigen maken van de
nieuwe sociaal- emotionele methode. Deze zijn nog niet
bekend.
- De leerkrachten volgen naar keuze nascholing via de
Hoofdpoort academie.
- Leon gaat een studie volgen en Maureen een vervolgstudie.

•
•

•

- Er komt een nieuwe middenbouw coördinator die hiervoor
een cursus gaat volgen.
- De studiedagen zijn nog niet helemaal rond. Deze worden
voor de zomervakantie gecommuniceerd met de ouders.
Mededelingen
Yvonne

•

•

•

•

3.c

Directieberaad

4

Mededelingen /
info GMR

Kort verslag van het inspectie onderzoek 17 mei jongsleden:
De analyse op groepsniveau en individueel niveau wordt
scherp gedaan door de leerkrachten. Ze zouden nog meer
kunnen inzoomen op een bepaald onderdeel van een vak. De
inspectie was van mening dat de leerkrachten de kinderen
goed in beeld hadden. De inspectie koos voor deze
observatie 2 willekeurige kinderen per groep. Er worden
duidelijke doelen gesteld en gekeken naar wat de groep al
kan. De inspectie maakt geen verslag van het bezoek en er
wordt geen conclusie getrokken. Voor ons was het wel een
goed leermoment.
Schoolscan in het kader van Nationaal Plan Onderwijs
(subsidie vanuit de overheid): We hebben nu gekeken waar
we kansen zien om dit geld aan te besteden. We hebben in
het plan ook geschreven dat we materialen willen
aanschaffen. Wellicht zou dit niet mogen/kunnen. We mogen
het wel besteden voor nascholing. Dit plan is in de
bouwvergaderingen besproken met het team en hierna nog
iets aangepast. Het eerste concept is nu afgerond. Anja: In
de GMR vergadering is dit ook besproken. De rol van de MR
rondom dit plan was onduidelijk. Het plan heeft de
instemming nodig van de MR. De GMR heeft instemming
wanneer er bepaalde beslissingen op bestuursniveau
plaatsvinden. Anja geeft nog aan dat ze de schoolscan
interessant vond. Er zijn ook aandachtspunten die naar
aanleiding van de twee Lockdowns vergroot zijn in hun
aandacht.
Formatie. Het was een grote puzzel. We zijn erg blij dat we
voor alle groepen een leerkracht hebben kunnen vinden. We
mogen trots zijn dat er keuzes waren om de vacatures te
vullen. Voor de vacature van groep ½ is er een sollicitatie
procedure geweest. De andere 2 vacatures zijn ingevuld
vanuit de mobiliteit van Meer Primair.
Verloop inzet Onderwijsadvies bij groep 6A en 8A: Er zijn
aardige stappen gezet. De leerkrachten zien dat er kinderen
zijn die zich meer om hun gemak voelen, ze durven meer te
vertellen. De kind coaching gesprekken gaan voor een aantal
kinderen de goede kant op. Andere hebben nog wat stappen
voor de boeg. Groep 6 gaat nu starten met de begeleiding
van Onderwijsadvies.

De meeste tijd is besteed aan het bespreken van het Nationaal plan
onderwijs.
Sommige scholen hebben een tekort budget voor hun formatie.
(frictie budget). Dit is verantwoord.
Perspectief (arbo organisatie) komt op school om naar de risico
inventarisatie te kijken en de puntjes op de i te zetten.
•

Ambitiegesprek: Begin van het nieuwe schooljaar zal de
MR met de directie een ambitiegesprek voeren over wat
je van elkaar verwacht. Anja en Yvonne gaan hier een
keer praten.

5

Voortgang
leerlingenraad

6

Schoolgids en
vakantieplanning
schooljaar 20212022

7.

Hygiëne

• Per school is de MR anders. Dit kwam ter sprake.
• Het Nationaal plan onderwijs is besproken.
Notulen leerlingenraad als ingekomen stuk.
De leerlingen van de leerlingenraad zijn het met elkaar eens dat ze
tot mooie punten zijn gekomen, ondanks het verkorte jaar vanwege
de lockdown. Ze hebben een brief geschreven aan de
oudervereniging met de verantwoording voor de wens van nieuwe
materialen.
De schoolgids is nog niet klaar. Deze wordt na de zomervakantie
afgerond. Tom en Anja gaan deze t.z.t bekijken en brengen een
advies uit voor de MR om hiermee in te stemmen.
Studiedagen zijn nog niet allemaal bekend. Voor de zomervakantie
wordt dit gecommuniceerd naar de ouders.
•

•
•
•

8.

Rondvraag en
sluiting

•
•
•
•

•

Op dependance 1 wordt er matig gedweild. De dweil is erg
vies en je ziet de zand strepen nog zitten. Leerkrachten
moeten dit weer in het logboek schrijven. Yvonne neemt dit
op met het schoonmaakbedrijf.
Wc tussen de middag nog extra schoongemaakt, dat is erg
fijn.
Goede schoonmaker op het hoofdgebouw.
Ouders geven aan nog wel kinderen thuis te hebben die
aangeven dat de wc’s vies zijn. Dit is niet het probleem van
de schoonmaak, maar de kinderen maken er een rommeltje
van. We hebben hier bovenop gezeten. Het gaat al een stuk
beter. Er worden lijstjes bijgehouden wie wanneer naar de wc
gaat (zie ook vorige notulen kopje leerlingenraad). We gaan
hiermee door.
Cursus MR: Juliëtte en Ward worden door Marieke
aangemeld.
MR planning volgend schooljaar stuurt Marije z.s.m. op.
Een afscheidscadeau voor Petra en Marieke volgt als we
weer live elkaar mogen zien, voor nu erg bedankt voor jullie
samenwerking en medewerking binnen de MR.
Marieke: Brandveiligheid van de BAS. (zie notulen 11-032021) De vergunning is aangepast en alles klopt weer. De
voorzitter van de MR van de BAS heeft zich niet meer
gemeld bij Marieke.
Marieke zal in de overblijfstichting blijven na de
zomervakantie en dit afronden.

