
 MR VERGADERING

Datum: Maandag 24 januari 2022
Tijd: 20:00 - 21:00 uur
Plaats: online
Notulist: Nicole
Aanwezig:        Wendy, Jeanine, Nicole, Henriëtte, Jouke, Diny, Siwanthi
Afwezig:           -

Notulen

Open gedeelte:

1. Opening
Wendy opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Notulen van de vorige vergadering 08-11-2021
Actiepunten nalv vorige notulen:
Klassencadeau met sinterklaas is gelukt.
Schoolkassa: alleen ouders die niet betaald hebben hebben een herinnering ontvangen.
Geen gebruik van foto’s uit Parro met kinderen erop op Social media: ouders zijn hierop
geattendeerd in de nieuwsbrief van November.

De notulen worden, met dank aan Diny, goedgekeurd.

3. Begroting 2022
Jouke heeft 24 januari de begroting ontvangen.
Zij kan geen invloed uitoefenen op inkomsten kant, omdat dit met name gebonden is aan de
leerlingen populatie.
Wel kan er gestuurd worden op de kosten. Dit geldt voor een aantal posten zoals nascholing,
Salariskosten NPO, onderhoudskosten, leer- en hulpmiddelen, kantinekosten en andere
kleine posten.

Daarnaast zijn aanvragen gedaan voor investeringen op methodes (methodes zijn al
beschikbaar maar het betreft voornamelijk materiaal). Tevens zijn verzoeken ingediend voor
investeringen in het meubilair en technische zaken, dit moet nog besproken worden met het
hoofdkantoor. Daarnaast is de Schepershoek dit jaar aan de beurt voor groot onderhoud.

De begroting wordt nog besproken met het team en komt dan weer terug in de MR.
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4. Onderwijskundige vernieuwingen
Leesonderwijs:
Alle groepen zijn weer lid geworden van de bibliotheek en mogen daar boeken uitzoeken. De
voorleesdagen komen er weer aan. Er komt een leesconsulent vanuit de bibliotheek om te
onderzoeken welke stappen er nog gezet kunnen worden met het leesonderwijs. Er is ook
een zwerfboekenkast op school, welke regelmatig aangevuld wordt.

Leren leren:
Lisa/Lisanne zijn erg druk met het opzetten van een nieuw plan. De bestaande opzet werkte
niet zoals gewenst in de groepen. Er komt voor elke groep eenzelfde doel per dag werken,
waarbij de focus ligt op eigenaarschap. De insteek is dat het voor de kinderen duidelijk is zo
leren wij leren op de Schepershoek.

Digitale middelen
Elke leerling van groep 4 t/m 8 heeft inmiddels een eigen laptop met een nummer en eigen
plekje. Dit werkt erg goed.

5. Corona
Er komt 25 januari 2022 een persconferentie waarin nieuwe richtlijnen bekend gemaakt
worden. Woensdag 26 januari zal er een directeurenoverleg plaatsvinden over hoe dit
binnen de stichting zal worden geimplementeerd, hierin wordt het beleid van de overheid
gevolgd.

Siwanthi brengt het punt in dat er een aantal ouders naar haar zijn toegekomen die zich
afvragen welke ruimte er is binnen de coronamaatregelen. Het standpunt binnen de
Schepershoek is dat het beleid van de overheid en de daarbij geldende regels gevolgd wordt.

6. Leerorkest
Jouke heeft data doorgegeven wanneer het leerorkest zou kunnen langskomen op de
Schepershoek. Het contact om dit te plannen loopt rechtstreeks via de leerkrachten. Deze
contact momenten zijn nog niet geweest.

7. Mededelingen vanuit directie
- De school is dit jaar aan de beurt voor het groot onderhoud, denk aan schilderwerk e.d. De
wensen zullen geinventariseerd worden bij het team, dan zal er een plan worden gemaakt en
kan er worden gestart.
- Nieuw meubilair zal besteld gaan worden, maar er moet goed geinventariseerd worden
welk meubilair nodig is voordat dit wordt besteld. Een expert heeft hierin meegekeken en
haar advies gegeven.
- In februari zal een studiedag zijn voor de directeuren om verder door te spreken over de
missie en visie, en hierin de volgende stappen te gaan zetten. Dit zal zijn in de richting van
waar wil men naar toe, wat is de stip aan de horizon en wat is de identiteit van de stichting.
- De school gaat beginnen met afvalscheiding, in elke klas komen verschillende prullenbakken
zodat het afval gescheiden kan worden in de klas. Dit start na de
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voorjaarsvakantie. Er komen mensen langs van de gemeente om dit uit te leggen aan de
kinderen, en ook zal er bij de ouders aandacht op worden gevestigd.
- Het Streetwise programma is geweest op 24 januari. De lessen waren buiten of in de
gymzaal zodat er goed rekening gehouden kon worden met de corona maatregelen. De
lessen werden positief ontvangen. Over 2 jaar zal de Schepershoek hier weer aan meedoen.

8. NPO gelden
Er zijn diverse uitgaven gedaan, zoals voor de gymleerkracht en onderwijassistenten.
Daarnaast zijn er investeringen gedaan voor Met sprongen vooruit, het leesonderwijs
(leesconsulent, boeken aangeschaft), Kanjertraining materialen en voor een rijkere
leeromgeving voor kleuters binnen en buiten. Tevens is Junior Einstein aangeschaft (digitaal
verwerkings programma vanaf groep 3) en voor de bovenbouw een verdieping
Nieuwsbegrip.

9. GMR/OPR
Ontwikkelingen in de GMR
Wendy heeft een gesprek gehad met de contactpersoon van de GMR over hoe het gaat in de
MR van de Schepershoek. De ervaring binnen de MR van de Schepershoek is dat er een
veilige sfeer is en het goed loopt, en dit wordt ook beaamt door de MR leden.
De MR is een vertrouwde omgeving waar we alles met elkaar kunnen bespreken, maar indien
de wens van de MR is dat de directeur er niet bij aanwezig is dan is dit mogelijk.

Op donderdag 17 februari is er een online bijeenkomst van de GMR en de MR, over hoe de
MR in elkaar zit, over OR gelden e.d. Het team MR Schepershoek zal hierin participeren.

Daarnaast zullen er op 17 en 30 maart MR trainingen zijn waar een delegatie van de MR aan
zal deelnemen.

Ontwikkelingen in de OPR
OPR vergadering was 30 november jl., hier waren geen bijzonderheden.
Er zal dit jaar een OPR training gaan volgen waar Henriette aan zal deelnemen.

Besloten gedeelte:
11. Stand van zaken personeel.
Renske en Demi zijn met zwangerschapsverlof. Debby vervangt Renske, David staat nu een
hele week voor de klas. De vervangster voor Demi is Kelly.
Edwige heeft besloten om per direct te stoppen in verband met prive zaken. Hierin missen
we wel een stuk ondersteuning bij de kleuters. Henriette zal de plusklas bij de kleuters
overnemen. Voor de overige uren wordt gekeken naar een oplossing. Edwige wil wel weer
terugkomen zodra dit mogelijk is.
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12. Communicatie met ouders
Er zijn een aantal ouders naar Siwanthi gekomen. Zij hebben moeite met de corona
maatregelen en vragen zich af welke ruimte hierin is en zoeken hierin gehoor. Op hun
verzoek brengt Siwanthi dit in in de MR. Het standpunt binnen de Schepershoek is dat het
beleid van de overheid en de daarbij geldende regels gevolgd wordt.
Er wordt niet heel strak op de regels gestuurd binnen de school: als kinderen mondkapjes
niet op hebben wordt hier niks over gezegd en er is ook een vrijheid in testen.

13. Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag.

Wendy sluit om 21.00 uur de vergadering.

- Volgende vergadering is op maandag 21 maart om 20.00 uur

Besluiten:
● Geen

Actiepunten:
● Brief voor MR verkiezingen voor de volgende vergadering zoveel mogelijk gereed

maken; MR ouders (Jeanine, Siwanthi en Nicole) maken deze tijdig gereed.
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