Agenda MR vergadering dinsdag 13 september 19.30-21.00 uur

•
•

Aanwezig: Tonny, Elif, Horia, Tedda, Karen, Irene, Elaine, Kirsten
Afwezig: Mariska

Tijd

Onderwerp

Wie

19.30-19.35

Welkom

Voorzitter
Karen
Karen (allen)

Communicatie
Wat spreken we af?
We gaan er met z'n allen zorg voor dragen, dat
agenda's en aangedragen punten op tijd, dwz liefst een
week bekend en verstuurd zijn.
MR-leden?
Mariska, Elaine, Horia en Elif. Kirsten wordt
toehoorder.
Vergaderdata en aanwezigheid
Data zie onderaan notulen
Doelen voor 22-23
NPO
De periode is verlengd met dit schooljaar en zelfs
toegenomen. Sommige zaken zijn al afgevinkt.
Vraag van Horia over NPO: hoe wordt dit geëvalueerd?
Hoe zie je wat je ermee bereikt hebt? Dit is heel
lastig. Het bestuur vraagt om een evaluatie. Dat doen
we op schoolniveau. Het bestuur vraagt vooraf om een
scan, een plan volgens een vast format en om een
evaluatie. De landelijke politiek vraagt nergens om.
Het bedrag is binnen kaders brij te besteden
Inzet gelden in ieder geval t/m 2023-2024. Indien
mogelijk tot 2024-2025. Sommige zaken zijn al
afgevinkt. Overige zaken lopen door. M.n. op
personeelsgebied en de ref. Niveaus.

Externen:
* Koo: onlangs in diverse groepen gestart. Alle
groepen komen aan de beurt in periodes van 8 weken.
Iedere periode wordt afgesloten met een
eindpresentatie.
* Ouderconsulente: nog niet gerealiseerd
Reden: Personeelstekort bij Mooi.
* Emila Bijl: Ref. Niveaus: gaan we dit jaar
mee verder
-

-

-

Jaarplan: hier wordt nog aan gewerkt, want
levend document. Het plan loopt nog tot 2023.
We zijn bezig met een tussentijdse evaluatie
en bijstelling.
Jaarplan: hier wordt nog aan gewerkt, want
levend document. Het plan is voor 2022-2023
en komt voort uit het meerjarenplan
opgenomen in het schoolplan en NPO. De
evaluatie van het jaarplan 2021-2022
nagenoeg gereed. Door uitval teamleden is dit
niet eerder gebeurd.

Tonny

Irene

Tedda

Tedda

* Nieuwe taalmethode
Door Corona uitgesteld. Afweging: via Snappet of op
papier. Dit gaat via zichtzendingen. Welke we precies
willen testen in de school, is nog niet duidelijk. Dit ligt
bij de taalwerkgroep. We wachten nog op een aantal
methodes die op het punt staan om uitgebracht te
worden. Voorwaarden: NT2, Dalton en ref. Niveaus.
Indien gewenst wordt er informatie gegeven door een
uitgever of door bijv. het HCO

* ICT: Website & onderwijsinhoud
Vanaf de groepen 4 werkt nu iedereen op
chromebooks. Ondanks dat het kostbaar is heeft ieder
Chromebook een G-suit account, zodat er ook anders
op gewerkt kan worden dan alleen Snappet. Er is nog
niet gekozen voor “eigen” leerlingchromebooks van de
school.
Ook zijn alle desktops vervangen door laptops met een
dockingstation voor de leerkrachten. Joris is dagen
vrijgeroosterd om alle ICT in goede banen te leiden en
ook de website inhoudelijk goed te bekijken.
Schoolplan 2024-2028
Gedurende dit schooljaar gaat het team hiermee aan
de slag (visie). We zullen dit onderwerp regelmatig
terug laten keren op de MR-agenda om te laten
zien/bespreken hoe het ervoor staat. De input moet
met elkaar bepaald worden. Joris gaat het plan
schrijven. Vanuit het meerjarenplan volgt het jaarplan
voor 2023-2024 (incl. evt. Punten uit 2022-2023 die
nog openstaan).

.
Levo
Gestart op 6-9
Ervaringen
Reacties ouders
Er zijn vier ouders, die met vragen zaten over de
lessen. Twee ouders waren bang dat het over
geaardheid en naakt zou gaan. Twee andere ouders
vroegen zich af of het gaat om waar en niet waar, wat
is er echt gebeurd en wat wordt er behandeld? De
kinderen van deze vier ouders mogen de LEVO-lessen
volgen. Met deze ouders hebben gesprekken
plaatsgevonden en de zorgen hebben we kunnen
wegnemen. De kinderen van deze vier ouders mogen
de LEVO-lessen volgen.
Marike Baauw (zij geeft de lessen LEVO) gaat, i.o.m.
Joris, een informatiemoment (14.30 uur – 15.00 uur)
Formatie
Dekkend
Kwetsbaar, 2x longcovid
3 Zij-instromers
Er is onlangs nog een zij-instromer op bezoek geweest.
We weten nog niet of hij ook gaat starten.

Kristel

Karen

De formatie is kwetsbaar. Bij ziekte hebben we
eigenlijk geen vervanging. Je kunt niet groepen
tegelijk verdelen, dus dan is naar huis sturen helaas de
enige optie. We gaan voor investeren en kijken
vooruit. Het aantal tekorten in het onderwijs neemt de
komende jaren erg toe. Goede leerkrachten of goede
zij-instromers nemen wij aan zolang het kan.
Ervaringen schoolbezoek 12-9 door bovenschools dir.
Zij heeft rondgekeken, klassenbezoekjes afgelegd en
diverse gesprekken gevoerd met mt en ib. Zij
adviseerde ook om een orthopedagoge in de school te
halen of om gebruik te maken van het project
“iedereen een meester”: dit zijn mensen vanuit het
bedrijfsleven, die zich nuttig willen maken in het
onderwijs, zoals bv een planner of iemand die
informatie kan verwerken tot een document. Dit kan
de druk van de ketel halen.
20.45 uur

Rondvraag
De OMR heeft samengezeten en een aantal punten
opgesteld, die zij graag in de MR willen brengen.
Punten zijn oa de website, overblijf, sport en
gezondheid. Deze punten worden gemaild en zullen
worden verwerkt in de agenda.
Zij zijn trots op wat we als MR al hebben bereikt.
Kirsten wil het graag hebben over het huiswerk en
onze visie daarop. Komt op de volgende agenda. Zij
mailt het stuk wat zij heeft opgesteld.
Kristel: vindt de MR niet effectief of sterk. De
communicatie in beide richtingen is niet goed. Ik denk,
dat het belangrijk is, dat we toch op een MR-cursus
gaan. Op deze manier weten we allemaal wat we
kunnen en mogen verwachten van elkaar. Kristel gaat
op zoek naar cursussen/bijeenkomsten.
We zijn deze vergadering ook gestart met het kopje
communicatie
Elaine: op de website staan de namen van de MRleden. Hierbij staan ook de klassen van hun kinderen
vermeld. Kunnen deze uit veiligheidsoverwegingen
verwijderd worden? Kristel vraagt het aan Ysé.
Elaine: als er onderling spelen, spreek het uit en wacht
er niet mee tot een later moment.
Elif: zij kent iemand, die in de avonduren een
basketbaltraining kan verzorgen op de school. We
vragen of Anita contact met hem kan opnemen. We
weten de voorwaarden niet of welke kosten eraan
verbonden zullen zijn.
Er is wat onrust onder de ouders rond de
startgesprekken. Het is vrij laat gecommuniceerd dat
er überhaupt startgesprekken zouden plaatsvinden en
ook het inschrijven verliep rommelig. Sommige ouders
hebben bv een weekendje weg gepland, omdat de dag
erna Prinsjesdag is. Het team gaat dit evalueren.

Irene, Tonny

Voorzitter
Karen

Horia: de informatieavond vindt vrij laat plaats wat mij
betreft. Vinden wij zelf ook, maar kwam planmatig nu
zo uit. Nemen we mee voor volgend schooljaar.
Tonny: er vindt dit jaar weer een vo-markt plaats voor
de groepen 7 en 8
Wie wil er een rondje maken door de school?

Agendapunten volgende keer:
•
•
•
•

Afspraken rond onderlinge communicatie
Visie rond huiswerk (Kirsten)
Inbreng OMR (Kirsten mailt puntenlijst)
Informatie over MR-cursussen/bijeenkomsten

Vergaderdata 2022-2023 (19.30 uur – 21.00 uur)
• Dinsdag 13-9-2022
• Maandag 14-11-2022
• Maandag 23-01-2023
• Maandag 13-03-2023
• Dinsdag 16-05-2023
Etentje: Donderdag 08-06-2023 (aanvang 18.30 i.p.v. 19.30 uur)

