Notulen MR vergadering 23-6-2022
Aanwezig: Peter, Ingrid, Bas, Jenny, Laury
Afgemeld: Bernadette, Myrthe.

Opening: Bas opent de vergadering om 19.50u.
Post: Er is geen ingekomen post.
Verslag vorige MR: De nieuwste notulen staan nog niet op de website.
Verzoek aan Bernadette om dit met John te regelen. Bernadette.
Vooruitblik/ terugblik GMR: Vanuit de GMR waren enkele speerpunten gegeven om het in de MR
over te hebben.
- Functiebouwwerk staat bij ons op school, hier is geen onenigheid over de laatste jaren, dit was
alleen bij de invoering jaren terug.
-

-

NPO gelden inzet: tijdens de begroting hebben we het hier in de MR over gehad, naar alle
ouders heeft een bericht in de schakelaar gestaan .
Het is gestart als Corona achtestandgelden waar we huiswerkbegeleiding van ingekocht
hebben om achterstanden na Corona bij te werken. De uren die hier door de volgende
Corona golf van over waren zijn ingezet in naschoolse taalondersteuning omdat er al
huiswerkbegeleiding opgezet was door leerkrachten.
Het 1e deel van de NPO gelden zijn naar ieders tevredenheid als volgt ingezet.
* 1 leerkracht aangenomen bij de kleuters.
• 2 onderwijsassistenten aangenomen.
• Bea 1 dag per week aangenomen voor woordenschat ondersteuning bij de kleuters.
• Aanschaf van nieuwe bibliotheekboeken voor zowel de bibliotheek als de klassen.
• EDI traject teamscholing en klassenbezoeken.
• Aanschaf extra materiaal.
Komend jaar worden de NPO gelden tot dusver bekend als volgt ingezet:
* 1 leerkracht extra bij de kleuters (we starten hier met grotere groepen dan voorgaande
jaren.)
• 1 onderwijsassistent behouden we.
• Teamtraject van Focus PO (nieuw leerlingvolgsysteem.)

30 juni staat in de laatste GMR vergadering de koerskaart en strategiekaart op de agenda.
5: Mededelingen directie/team/personele zaken: Myrthe gaat langzaam weer iets beter maar het is
de vraag of ze voor de zomervakantie nog terugkomt voor de klas.
We nemen aan het einde van het jaar afscheid van Kathinka (onderwijsassistent) zij heeft al een
nieuwe baan gevonden op De Wereldwijzer.
We krijgen voor de komende 4 jaar weer subsidie om een Schakelklas te bemannen, anders dan
vroeger wordt dit niet meer alleen ingezet voor kleuters, maar ook voor hogere groepen omdat we
steeds meer anderstaligen toestroom zien, ook in de middenbouw en bovenbouw.
6: Koerskaart: Peter geeft uitleg bij de koerskaart, deze is bij hem in te zien voor geïnteresseerden.
Zowel het SKPO als wij zijn tevreden over hoe wij hier als school staan.
Bas geeft aan dat hij de koerskaart erg algemeen vindt en Peter en Ingrid zullen kijken of ze de
koerskaartpunten meer Schakel specifiek en op detail kunnen maken. Peter en Ingrid.

7: Schoolplan: Opmerkingen graag via de mail naar Peter en Ingrid sturen zodat zij ze kunnen
verwerken in het schoolplan. Bas en Jenny. Bas geeft alvast aan dat er wat hem betreft een
duidelijker beeld geschetst mag worden wat we op school doen met leerlingen die iets meer
aankunnen ipv alleen maar de focus op extra ondersteuning aan de onderkant.
8: Vooruitblik speerpunten komend schooljaar: Ingrid licht de powerpoint toe.
9: MR komend schooljaar: Bas en Jenny maken een brief om nieuwe ouders te werven. Deze brief
gaat begin komend schooljaar mee met alle leerlingen van groep 1 t/m 3 en nieuwe leerlingen in de
bovenbouw. Bas en Jenny
Als agendapunten voor komend jaar is het fijn om Focus PO regelmatig op de agenda te hebben
staan, evenals de schoolgids en themaweken zoals Lentekriebels, week tegen pesten, week van de
mediawijsheid enz. Ook het gebruik van Parro wil de MR graag goed volgen. Laury
Evaluatie MR afgelopen schooljaar: Jammer dat er nog steeds veel online was, hierdoor duurde
communicatie soms langer dan nodig en was niet altijd alles gelijk duidelijk via mail.
Er waren nu erg weinig ouders betrokken, dit voelt echt als een gemis en willen we actief iets aan
doen komend schooljaar, ook door de notulen bijvoorbeeld te gaan delen via Parro.
Sluiting: Om 22:30u sluiten we de schooldeur voor dit MR jaar, tot volgend schooljaar.
Hierbij de opzet voor de MR vergaderingen voor komend schooljaar, let op, de eerste data zijn GMR,
2e kolom is MR en de agendapunten zijn wat er tot nu toe opkwam, maar zeker genoeg ruimte om
aan te vullen!
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Agendapunten MR:
• Start Parro.
• Focus PO (studiedag 2-9 en 5-10)
• Evaluatie week tegen pesten.
• Parro gebruik.
• Focus PO (studiedag 6-12)
• Evaluatie week vd mediawijsheid.
• Tussentijdse blik op inzet NPO gelden
• Schoolgids.
• Parro gebruik.
• Focus PO (studiedag 15-3)
• Evaluatie week vd lentekriebels.
• Formatie 2023-2024
• Parro gebruik.
• Focus PO evaluatie
• Evaluatie MR en vooruitblik komend schooljaar.

