MR VERGADERING
Schepershoek

Datum:
Tijd:
Plaats:
Notulist:
Voorzitter:

Maandag 19 september 2022
20:00 - 22:00 uur
De Schepershoek
Diny
Nicole

Notulen
Aanwezig: Nicole, Siwanthi, Henriëtte, Jouke, Anke, Jeanine, Diny
Open gedeelte:
1. Opening
Nicole opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal woord van welkom voor
Anke, die vanavond haar eerste vergadering heeft.
2. Notulen van de vorige vergadering 20-06-2022
Er zijn enkele aanpassingen nodig in de notulen van de vorige vergadering. Siwanthi gaat
deze aanpassen. Daarna worden ze gemaild naar Jouke.
3. Opbrengsten eind schooljaar 2022
We volgen hierin de volgende stappen: Eerst gaat de leerkracht analyseren en kijken hoe
je beter opbrengstgericht kunt werken. Daarna presenteer je dat binnen het team en krijgt
hier feedback en verhelderende vragen. Vervolgens is er een opbrengstgericht gesprek
met de IB-er. Henriëtte geeft hierover een korte demonstratie waar duidelijk wordt wat
iedere leerkracht moet doen. We zijn dus op allerlei manieren bezig met opbrengstgericht
werken.
4. SOP (Schoolondersteuningsprofiel)
Dit wordt steeds voor 4 jaar gemaakt en er zijn ieder schooljaar wat kleine aanpassingen,
zoals ook nu.
5. Mededelingen vanuit directie
- Missie/visie Schepershoek: Als bijlage de kernwaarden met uitleg voor onze school:
Vertrouwen, Verbinding, Vooruitgang. Dit gaat nu gecommuniceerd worden met de
ouders in de nieuwsbrief.
- Audit: we hebben een audit gehad om te kijken of we nog meer kunnen doen aan
kwaliteitsverbetering.
- Coronaplan: is gecommuniceerd vanuit de stichting naar alle scholen en ouders. We
zitten momenteel in donkergroen, dus niets aan de hand.
- Ventilatieplan: veertien dagen lang moeten we drie keer per dag CO2- metingen
bijhouden om te kijken of het ventilatieplan werkt.
- Zonneschermen: 24 september zullen er zonneschermen komen, zoals reeds boven bij
Henriëtte, RT-kamer en Joukes kamer.
- Groepsdynamiek groep 6 en 7: in beide groepen is het een en ander aan de hand en we
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gaan de lijntjes heel erg kort houden.
- Tarief schoolzwemmen: het komt nu standaard voor dat er iemand extra aanwezig moet
zijn vanwege het grote aantal kinderen dat nog nooit zwemles heeft gehad. Hierdoor
gaan de kosten van €80 naar €110 per keer. Dat is best veel extra voor relatief weinig
kinderen Jouke gaat in gesprek over hoe die extra kosten te gaan innen, wens is wel om
het schoolzwemmen te behouden (enige school in Breukelen).
6. Plannen huidig schooljaar toelichten
Verschuiven we naar de volgende vergadering.
7. Schoolplan 2019-2023 (jaarplan 2022-2023)
Ook deze naar de volgende vergadering.
8. Ouderavond
- Gepland op woensdag 3 november. Waarschijnlijk een thema rondom lezen: logo 3000,
Bieb, Veilig leren lezen, Atlantis, leesondersteuning (RALFI, Dyslexie.), Blink. Jouke gaat met
het team hiermee aan de slag. Op de volgende vergadering gaan we dit evalueren.
9. Leerling aantal/groei
Er worden nog ongeveer 23 kinderen verwacht dit schooljaar. Groei is best laag, maar dat
is ook als je de groei van heel Breukelen bekijkt. Groep 1 en 2 apart wordt als zeer positief
ervaren.
10. Nieuwe verkiezingen
- Jeanine mag herkozen worden, wat wordt het stappenplan? Dit gaat ook genoemd
worden op de ouderavond. Komt vanaf nu regelmatig terug op de agenda.
11. Jaarkalender MR
- Klopt deze voor aankomend schooljaar? Deze zal door Diny worden aangepast en na
goedkeuring van Nicole worden rondgestuurd.
12. GMR/OPR
- Zijn er nog ontwikkeling in de GMR. Geen nieuws.
- Zijn er nog ontwikkelingen in de OPR: er gaat een avond komen voor ouders en personeel
waarschijnlijk aan het begin van het kalenderjaar. Waarschijnlijk rond het thema
prikkelverwerking. Er is een jeugdzorgpunt.
Besloten gedeelte:
13. Stand van zaken personeel
Gery is weer gestart en werkt nu twee dagen. Tiny de andere 3.
Er ligt momenteel veel zorg rondom groep 6 en 7.
14. Formatieplan
Niet aan de orde nu.
15. Communicatie met ouders
Er worden geen berichten gehoord.
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Ouders zijn positief dat er ’s ochtends iemand bij het hek staat.
16. Rondvraag
Jeanine gaat zorgen dat Diny de inloggegevens van de MR-mail gaat krijgen, zodat ze
deze ook kan inzien.
Er waren best een aantal ouders, die zorgen hebben over de grote groep 3. Deze loopt
lekker, dus is niet nodig.
Nyha rondom bewegend leren. Er schijnt subsidie mogelijk te zijn voor materialen voor
op het speelplein. Jeanine stuurt de gegevens door naar Jouke.
> volgende vergadering is op 21 november 2022 notulist: Nicole

