MR VERGADERING

Open gedeelte:
1. Opening
Welkom door Wendy.
2. Notulen van de vorige vergadering 23-06-2021
Goedgekeurd.
3. Corona
De drukte op het plein valt op. Ouders vinden het lastig afstand te bewaren tot elkaar.
Het nieuwe beleid is dat bij 1 positief geteste leerling niet meer de hele klas naar huis moet.
Het beleid is nog wel beangstigend (voor personeel), omdat het ‘contact’ tussen leerlingen
moeilijk meetbaar is.
In het team wordt nu besproken welke maatregelen worden gehandhaafd en welke worden
teruggebracht. Hierbij word o.a. besproken: Gaan de ouders weer mee naar binnen bij de
kleuters?
Advies (O)MR. Inloopmiddag (na schooltijd), waarop ingetekend kan worden. Nieuwe ouders
wel een bepaalde tijd laten brengen (in de klas).
4. Leerorkest
N.a.v aangepaste/versoepelde Coronamaatregelen kan het leerorkest toch van start gaan.
Het mini leerorkest voor groep 5-6-7-8 vindt plaats op maandagen vanaf 22 november kerstvakantie. Daarnaast is er ‘Co-teaching muziek’ voor de leerkrachten van groep 1 t/m 4.
Dit zijn 6 lessen.
5. Verkiezingen
Er is een helder tijdspad van de verkiezingsperiode. Dit moet even op de juiste data
gepuzzeld worden voor het voorjaar. In overleg besluiten we de verkiezingen door te
schuiven naar het voorjaar, zodat we weer in het normale ritme komen. Nieuwe MR leden
kunnen dan meteen na de vakantie op het openingsfeest voorgesteld worden en deelnemen
aan de MR.
We zullen bij Aniela navragen of er digitaal gestemd kan worden en hoe dit geregeld kan
worden.
Siwanthi past data aan en zal deze versturen (via Jouke). We vermelden dat Siwanthi zich
herkiesbaar stelt.
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6. Mededelingen vanuit de directie
Jouke geeft aan dat er een goede start was. Er is een fijne sfeer. Alle groepen draaien. Jouke
is druk met kennismaken (personeel heeft kennismakingsgesprek en ze gaat de groepen in
om de leerlingen te leren kennen). Jouke gaat komende weken in iedere klas een uurtje
lesgeven. Zij kan dan de leerlingen leren kennen en de leerkrachten kunnen bij een ander
kijken.
● Er vallen inmiddels ontwikkelpunten op, waarop een visie en missie wordt
(her)opgesteld.
● Er is op deze school veel ondersteuning van o.a. en stagiaires. Dit is positief
opvallend.
● De ouderbetrokkenheid is minimaal. Directie en team doen hun best om dit weer te
vergroten. De opkomst in koffie ochtenden is laag. Dit ligt niet aan wijziging in de
ochtenden.
● Er wordt gekeken of er weer een ouderavond georganiseerd kan worden. Gezonde
school is een mogelijk thema. Te denken valt aan voeding/ tiny task IPH/ bovenbouw:
social media
Vraag: grootte van de kleutergroepen: zoals het er nu naar uitziet worden beide groepen ½
max. 30 leerlingen. De speelzaal wordt weer ingezet voor gym. Er komt een info avond voor
de kleuters met groep 1 en 2 apart.
7. Inzetten NPO gelden
De grootste gelden zijn ingezet voor het realiseren van 8 groepen. Er wordt nog gekeken of er
vanaf 1 oktober een gymdocent kan komen. Onderwijs assistenten en Edwige zijn ingezet. Nu
wordt gekeken naar extra materialen/ leerorkest/ leesbevordering (Linda gaat opleiding
leescoördinator starten).
8. GMR
Maandag 13 september 2021 zijn Wendy en Siwanthi bij GMR meets MR geweest van
Vechtstreek en Venen. Het thema was verbinding.
Er is veel verloop tussen personen, waardoor er veel nieuwe gezichten zijn.
Op sommige scholen is er geen vertrouwen tussen directie en MR.
GMR wil meer input vanuit MR-en en meer contact tussen MR-en onderling.
Er mogen MR-leden een training/ opfriscursus doen.
Nicole, Jeanine, Wendy willen wel een opfriscursus volgen. Henriette moet nog gevraagd
worden of zij ook belangstelling heeft.
Wendy heeft gecommuniceerd dat de communicatie laat plaatsvond.
Er is een positie voor een ouder GMR open.
Wendy heeft verzocht of deze MR- meets GMR avond wat later in het jaar kan plaatsvinden
i.v.m. opstart jaar.
Wendy deelt de jaarkalender uit en wil deze, mede naar aanleiding van de bijeenkomst,
structureel in gaan zetten. We nemen de jaarplanning voor 2021-2022 door en stellen de
data vast.
Wendy past jaarplanning aan en stuurt deze door.
Einde open gedeelte
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Besloten gedeelte:
8. personeel
Geen mededelingen.
9. Communicatie met ouders
Er zijn veel positieve reacties op de schooltijd voor de onderbouw 12.30uur op
vrijdagmiddag.
De Airco in groep 7 is defect. Jouke is hier achteraan gegaan. Dit is loopt nog.
10. Rondvraag
Er komt geen input vanuit de rondvraag.
Sluiting om 21.38uur.

⬜
⬜
⬜
⬜

Siwanthi
Puzzel data verkiezingen mei 2022
Jouke
Navragen hoe de digitale verkiezingsformulieren verzonden kunnen worden bij
Aniela.
Wendy
Vragen of Henriette opfriscursus MR wil doen.
Aanpassen en doormailen jaarplanning

