Notulen Mr vergadering
Datum: woensdag 8 september 2021
Aanwezig on-line: Emma(voorzitter) Bas (tot 20.30) Leila, Lizanne, Desiree(vanaf 20.30 uur) en
Marian.
Afwezig: Linda
1 Start schooljaar
Emma heet een ieder welkom.
Er was een goede start van het schooljaar.
Geen bijzonderheden en de drie nieuwe leerkrachten zijn goed begonnen en voelen zich welkom.
We bespreken enkele personele zaken m.b.t. verlof en vervanging.
De doelen waar we dit jaar aan werken zijn voor de hele school:
Een goede vergaderstructuur en goede opzet van de bordsesies m.b.v. een externe.
OB. Is bezig met het spelend en ontdekkend leren en de ruimte in de school daar goed voor te
gebruiken. Dit doen we samen met de groepen 3.
BB is bezig met begrijpend lezen en taal. Invoeren van nieuwe methode: STAAL
Mooie resultaten van het tevredenheidsonderzoek.
Dit schooljaar komt er een inspectiebezoek, nieuwe stijl. Desiree zal hier nog meer uitleg over geven.
Schoolgids:
Wat echt een verandering is t.o.v. de vorige editie is: er staat specifiek bij doublure dat school
uiteindelijk de eindbeslissing neemt. Natuurlijk nemen we ouders gedurende het schooljaar mee in
onze bevindingen om samen tot een beslissing te komen. Heel belangrijk is bij dit soort punten de
communicatie, die moet open en transparant zijn en op tijd met ouders bespreken waar evt. zorg is.
Er zijn nog wel een aantal verbeterpunten voor de schoolgids en onze op-aanmerkingen sturen we
naar Desiree.
Extra gelden:
Hoe is de stand van zaken en waar is het draagvlak van de ouders? Instemming MR?
Vragen voor tweede deel:
Hoe is het nu met de coronamaatregelingen
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Welkom Desiree
*Coronamaatregelingen: nu is het nog zodat bij een positieve leerling de hele groep in quarantaine
moet. (Behalve kinderen die immuun zijn) Er zitten veranderingen aan te komen, maar dat moeten
we afwachten.
Op dit moment nog geen nadere informatie naar ouders, maar wel wanneer het zou spelen bij ons
op school.

*Communicatie:

Er gaan soms berichten via SS naar ouders die wij als leerkrachten niet kunnen lezen, het zou fijn zijn
als wij daarin meegenomen kunnen worden.
Bij groepen met een duo-partner moet je afspraken maken hoe je berichten van elkaar kunt lezen.
Gesprekken gaan tussen 1 ouder en 1 leerkracht. Bij andere berichten kun je collega koppelen.
Ouders moeten ook weten dat niet alles bij iedere leerkracht binnenkomt.
*Communicatie NPO gelden
Er was veel tijdsdruk, maar er is steeds alle moeite gedaan om zo transparant mogelijk te zijn.
Het plan van aanpak moet nog uitgeschreven worden en er is niks gebeurd wat helemaal niet
besproken is.
Intentie is om met elkaar steeds gaandeweg het proces kritisch te kijken en feedback te geven zodat
we uiteindelijk samen tot een vaststelling komen.
Desiree stuurt het plan nog een keer naar de MR leden.
Ook andere ouders op de hoogte stellen van de plannen. Op welke manier daar denken we nog over
na.
Schoolgids:
De verandering over de beslissing van doublure komt in een los document wat voor ouders snel goed
te vinden is, naast de schoolgids.
De lijst met aanpassingen sturen we naar Desiree.
Inspectie:
Er is al een startgesprek geweest met het bestuur en de inspectie en er komt een presentatie over de
KPOA. Wat en wie is de KPOA en waar is winst te behalen en hoe is de ontwikkeling.
Uiteindelijk komt de inspectie op verschillende scholen van de KPOA controleren of wat er gezegd is
klopt met de praktijk.
De KPOA is het eerste bestuur dat inspectiebezoek krijgt volgends het nieuwe inspectiekader.
Rondvraag:
*Leila: hoe zit het met de fruitdagen, de waterdag en de vragenlijst?
Door de werkgroep is besloten dat we vanaf het begin van dit schooljaar op woensdag donderdag en
vrijdag fruitdag hebben en er komt nog info over de waterdag die we gaan instellen.
*Marian: in de mail alleen een bericht over hoe je lerarentekort zou kunnen oplossen. Marian stuurt
de mail door naar MT.
*Desiree: Er is een nieuwe website de oude notulen zijn niet overgezet. De nieuwe notulen komen
vanaf dit schooljaar er weer op.
*Emma gaat data plannen voor de komende vergadering.
Marian

