MR VERGADERING

Datum:
Tijd:
Plaats:
Notulist:
Aanwezig:
Afwezig:

Maandag 8 november
20:00 - 22:00 uur
In groep 8
Diny
Wendy, Jeanine, Nicole, Henriëtte, Jouke, Diny (online)
Siwanthi.

Notulen
Open gedeelte:
1. Opening
Wendy opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Begroting OC
- Debbie Jongeling, penningmeester van de OC, schuift aan om de begroting te bespreken.
In de begroting zijn de meeste kostenposten hetzelfde gebleven.
De ouderbijdrage is gebaseerd op 75% betalende ouders. Men vraagt zich af of er een
reminder komt, als je nog niet betaald hebt. Jouke gaat dit uitzoeken.
De startavond was veel goedkoper dan begroot, omdat veel dingen (kraampjes met eten en
drinken) niet mochten.
De prijzen voor de kinderen bij de kinderboekenweek (boekenbonnen) waren gesponsord.
Alle kinderen van 1-4 krijgen een klein persoonlijk cadeautje met Sinterklaas. Het is even niet
duidelijk of deze groepen ook nog een klassencadeau krijgen. Wendy vraagt dit na.
3. Notulen van de vorige vergadering 15-09-2021
Een toevoeging op deze notulen: Het leerorkest is wederom uitgesteld, omdat er niet genoeg
mensen zijn om de lessen te komen geven.
De opfriscursus en vervolgcursus voor MR-leden is doorgegeven. We wachten nu op verdere
actie. We hopen op tijdige communicatie in deze.
De notulen worden, met dank aan Siwanthi, goedgekeurd.
4. Corona
- Zijn er nieuwe ontwikkkelingen wat betreft het basisonderwijs, nav de persconferentie?
We gaan weer terug naar de 1,5 m afstand tussen volwassenen en hopen dat ouders op het
plein hun verantwoordelijkheid in deze nemen.
De kleuters worden weer buiten opgevangen.
Mondkapjes door ouders, bezoekers en externen, die de school binnen willen komen.
Komende vrijdag is er weer een persconferentie.

5. Verkiezingen
- Stappenplan verkiezingen vastleggen. Onderstaand stappenplan wordt goedgekeurd.
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Tijdspad verkiezingen:
28 maart: brief eruit oproep kandidaat, op papier met handtekening
11 april: sluiting van de oproep
29 april: voor deze dag een stukje inleveren van de kandidaten
9 mei: stembrief eruit, digitaal
4 juli: bekendmaking nieuw mr lid
6. Schoolplein
- Jouke informeren over het speeltoestel
- Is er nog een schoolpleincommissie waar ouders bij betrokken worden?
Veel toestellen op het speelplein zijn oud en aan vervanging toe. Ouders bij de commissie
betrekken zou heel erg fijn zijn. Er gaat bekeken worden wat er nodig is. Is het misschien ook
een idee om kinderen erbij te betrekken?
7. Schoolontwikkelplan (SOP)
- Vaststellen SOP, met name de basisondersteuning op blz 5, 6 en 7.
Henriëtte licht toe.
De basisondersteuning op blz 5-6-7 is bovenschools vastgesteld en daar kunnen we weinig
aan veranderen. De ambities van de school, onderwijsbehoeftes van leerlingen, wat kunnen
we als school wel en wat kunnen we als school niet aan extra ondersteuning bieden, leren
denken en leren, materialen aanbod, allemaal zaken die in het SOP worden behandeld. De
leden van de MR stemmen unaniem met dit plan in.
8. Mededelingen vanuit directie
- Er was een inspirerende tweedaagse voor directeuren.
- De school is aan de slag met de missie en visie van de school begeleid door “2 keer denken”.
- Alle teamleden volgen met veel enthousiasme de cursus “met sprongen vooruit”. Deze
vaardigheden, die we hier leren, gebruiken we naast de rekenmethode.
- Leren denken en leren gaat een nieuwe boost krijgen.
9. NPO gelden
Een aantal zaken zijn nu geregeld via deze gelden: materialen met sprongen vooruit, betaling
van de cursus met sprongen vooruit, De inzet van onderwijsassistenten, Waarschijnlijk ook
nog behoeftes vanuit leerteam bevordering leesplezier.
Dan was er ook nog een subsidie voor EHK (extra handen in de klas). Hiervan worden
(gedeelten) betaald: David op een aantal maandagen extra,, Demi op vrijdagochtend,
gymleerkracht, e.d.
10. GMR
- Zijn er nog ontwikkeling in de GMR
- Zijn er nog ontwikkelingen in de OPR
Geen meldingen.
Besloten gedeelte:
11. Stand van zaken personeel.
We zijn naarstig op zoek naar vervanging voor de zwangerschapsverloven voor Renske en
Demi
Er zijn spanningen in een van de groepen. Hier worden stappen en plannen uitgezet.
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12. Communicatie met ouders
- Er zijn een aantal ouders die zelf besluiten: “het is half negen. We gaan!”
- Beide hekken bij de hoofdingang zullen door een leerkracht open gezet worden bij het
komen of gaan van kinderen.
13. Rondvraag
Er worden door sommige ouders foto’s vanuit Parro op andere social media gezet. Hiervoor
moet toestemming gevraagd worden, want dit mag niet. Jouke gaat dit in de nieuwsbrief
zetten.
Wendy sluit om 21.30 uur de vergadering.
- Volgende vergadering is op maandag 24 januari 2022

Besluiten:
● De leden van de MR stemmen unaniem in met het SOP
Actiepunten:
● Jouke gaat uitzoeken of er via schoolkassa een reminder komt, als de ouderbijdrage
nog niet betaald is.
● Wendy vraagt na of 1-4 naast een klein persoonlijk cadeautje, ook nog een
klassencadeau met Sinterklaas krijgt.
● Jouke gaat in de nieuwsbrief melden dat ouders niet zonder meer foto’s vanuit parro
in andere social media mogen zetten.

