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Notulen MR
Maandag 14 maart 2022
Online, aanwezig Leila, Linda, Bas, Lizanne, Emma, Desiree

Opening door Emma
•
•

•

•
•
•

1 Notulen van 6 februari: zijn vastgesteld en kunnen op de website.
2 Notitie Desiree:
o ouders is gevraagd om mee te denken over de rapporten, feedback is positief
o begroting is afgerond;
o proces nieuwe IB’ers starten volledig in het nieuwe schooljaar. Tot die tijd
aanspreekbaar, maar huidige IB’ers zijn als zodanig beschikbaar.
o Collegiale schoolbezoek: dit keer was onze school gekoppeld met de Kubus, een
vergelijkbare school. Het doel was om info over kwaliteit uit te wisselen;
o Cito: binnen de school zijn de verschillen het grootst op het gebied van rekenen,
begrijpend, lezen. Sinds dit schooljaar hanteert de school een uniforme wijze van
evalueren (7xL);
o Koersplan: vanwege corona zijn niet alle doelen behaald. Het koersplan 2023 wordt
door KPOA aangepast, met inachtneming van de corona gevolgen;
o Partou: de school heeft de intentie uitgesproken samen met Partou officieel een
‘kindcentrum’ te worden. Dit wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
De officiële samenwerking heeft zo gunstige gevolgen voor de aanspraak op
subsidieregelingen. In de praktijk veranderd er weinig. Vraag heeft de officiele
samenwerking nadelen? ;
o Proces verbouwing: vanaf schooljaar 2022/2023 zullen de groepen 1 t/m 5 verhuizen
naar de bovenverdieping, de overige groepen naar beneden. Partou blijft (vanwege
wet- en regelgeving kinderopvang) op de benedenverdieping. Vraag: wordt
leerlingenraad betrokken in wensen en behoeften tav inrichting zoals rustige
werkplekken bovenbouw?
o Proces nieuw meubilair: al het meubilair wordt vervangen (is verouderd), de
leerlingenraad is hierbij betrokken.
3 Verkiezing ouderlid: er is een plek vrij gekomen in de oudergeleding van de MR. In de
nieuwsbrief zal een oproep worden geplaatst. Verder is het voorstel om middels een
whatsapp bericht via de leerkracht aan de klassenouder de oproep te doen aan ouders zich
verkiesbaar te stellen. Linda appt Emma een tekst hiervoor. Intern zal geïnventariseerd
worden of (andere)leerkrachten zich verkiesbaar willen stellen.
4 Nieuws GMR: Geen bij
6 Post: geen
7 Rondvraag: geen
Overleg met Desiree
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Antwoorden nav vragen notitie:
o Verhuizing groepen: Desiree zal de leerlingenraad betrekken bij de verhuizing van de
groepen.
Kindcentrum Partou: het voornemen om samen een kindcentrum te worden versterkt de
samenwerking op de doorgaande lijn. Verder worden ruimtes en visies gedeeld en wordt
daardoor meer mogelijk via subsidieregelingen. Er zal geen sprake zijn van een zelfde
bestuur, dat staat los van de samenwerking. Gezien er geen fundamentele wijziging plaats

vindt, heeft de MR verder ook geen instemming.
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Verbouwing: zal plaatsvinden vanaf 2022/2023 waarbij er wordt gewerkt in twee fasen. In de
zomervakantie zal met name de bouwtechnische fase uitgevoerd worden. In de
herfst/kerstvakantie is de afrondingsfase. Bij de groepen 6/7/8 zal groepsdoorbrekend
gewerkt kunnen worden. Partou krijgt een andere locatie op de begane grond. De exacte
locatie moet bepaald worden.
Opvang Oekrainse leerlingen: er worden grote aantallen verwacht. De Oekrainse kinderen
zullen zeer waarschijnlijk niet opgevangen worden in de bestaande scholen. Leegstaande
gebouwen in de gemeente (Noord, Midden, Zuid) zullen beschikbaar worden gesteld voor
onderwijs aan Oekrainse kinderen. Drie schoolbesturen in de gemeente werken samen om
dit te bewerkstelligen.
Rondje door de school: ventilatie in groep 5 voldoet niet, wordt aan gewerkt.

