MR-vergadering

Woensdag 30 juni 2021

Aanwezig: Thea, Martine, Rianne, Trees en Nanneke.
1. Opening, vaststellen van de agenda.
Welkom!
2. Vaststellen vorige notulen.
Notulen 6 april in orde.
3. Ingekomen stukken.
/
4. Mededelingen.
Directie: Jacqueline is erg blij met alle kaarten en post die zij ontvangt.
Team: We steunen en helpen elkaar zoveel mogelijk bij de afwezigheid van Jacqueline.
Afsluiting schooljaar brengt vele werkzaamheden met zich mee. Cito toetsen zijn afgenomen.
De zorgkinderen hebben profijt gehad door tijdens corona op school te zijn.
Structuur/regelmaat. Fijn dat er weer meer mag. Niet meer zo streng in cohorten.
GMR: Martine controleert de mail, als er iets is horen we het.
5. IEP-uitslagen/opbrengsten.
We kunnen tevreden zijn. 100 % 1F, 89% 2F of 1S streefniveau. Score is prima, naar wens
verlopen. Ook de advies gesprekken en her- adviezen met de ouders zijn goed verlopen.
Analyse volgt na de zomervakantie.
6. NPO (Nationaal Programma Onderwijs) en Formatie
Ieder heeft de stukken ontvangen. Thea geeft nader uitleg. Gelden inzetten voor scholing,
materialen, coaching, inhalen van achterstanden en verduurzamen. Oppakken van
eigenaarschap, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Gerichte instructie reken- en
taalonderwijs.(zie overzicht).
De uitwerking komt in het jaarplan.
Formatie: Ieder ontvangt een overzicht met beschikbare WTF 2021-2022. Thea geeft nader
uitleg over hoe de groepsbezetting is en wat er nog over is aan ambulante tijd. Extra
ondersteuning en instructie voor de kinderen die dat nodig hebben, ook voor de plus kinderen.
Groep 3 een deel van de ochtenden apart. We zitten ruim in ons jas wat heel fijn is. 2
leerkrachten gaan een extra dag werken. Wie wat precies gaat doen moeten we samen nog
nader bekijken. De ouders vinden het een mooi plaatje!
7. Hoofdlijnen jaarplan 2021.
1e vergadering na de zomervakantie.
8. Schoolgids. (zijn er aanpassingen?)
1e vergadering na de zomervakantie.
9. Planning studiedagen/vrije dagen.
Ieder heeft een overzicht., we bespreken dit. We keuren het overzicht met de
studiedagen/feestdagen/vrije dagen goed. Er is nog en check met de kans en kleur agenda.
Voor de vakantie krijgen alle ouders bericht. We moeten blijven communiceren wat we op de
studiedagen doen. De jaarkalender eventueel op parro zetten.

10. WMKPO lijsten groep 6/7/8
Verschuiven we naar volgend schooljaar.
11. Begroting
We lopen in op de begroting. Er is een reservering voor het leerplein 2021. Visie: Zelfstandig
leren, zichtbaar maken waar we voor staan. Uitnodigend lezen/leren.
We denken erover om met groep 6-7-8 in het lokaal naast de open ruimte/hal te gaan zitten.
Zo heeft zowel de bovenbouw als de middenbouw een extra ruimte naast hun lokaal om
handelend bezig te zijn.
12. Stand van zaken bestuur.
De financiele situatie is gezond. Het terug brengen van de WTF is bijna behaald. Het is
schakelen geweest. Wat meer informatie naar de MR-en zou mogen en wenselijk zijn.
Procedure voor een nieuwe bestuurder start na de vakantie.
13. Evaluatie MR / nieuwe datum.
Vergaderingen en communicatie zijn goed verlopen.
Nieuwe planning jaarplan MR wordt gemaakt en bekijken we bij de 1e vergadering. Ook de
data/jaarplanning. 1e vergadering volgend schooljaar. Maandag 27 september .
14. Rondvraag.
Graag volgend schooljaar inzage in het definitieve financiele plaatje van vorig jaar.
Jaarkalender op de site werkt niet. (evt. op parro?)
Zijn er dingen die het team wil behouden na de zomervakantie? Bijvoorbeeld:
Ouders ‘s morgens niet in school , niet meedraaien van ouders bij 1e keer inloop, verjaardagen
vieren zonder ouders. Ieder groep een eigen ingang.
Dit allemaal i.v.m. met zelfstandigheid en rust.
Het zou fijn zijn als iedereen weer bij de fietsenstalling het plein op kan. Alle fietsen ook weer in
de fietsenstalling. Wanneer het toch weer apart moet dan niet het kleine poortje voor op het
plein gebruiken i.v.m. gevaar/veiligheid. Gr. 6-7-8 grote poort, gr.3-4-5 bij de fietsenstalling,
gr.1-2 bij de beweegtuin achter de school .
We bespreken dit met het team. De besluiten en eventuele veranderingen laten we de ouders
weten voor de start van het nieuwe schooljaar.
Fijne vakantie allemaal!

