Notulen MR vergadering
Datum: 22 maart 2022
Aanwezig: Milou, Anouk, Stan, Annemarie, Denise, Tim, Jack, Nadine
Notulist: Nadine
Actie

Wie?

Afgehandeld

Contact opnemen met
leden van de OR
Website MR is niet
helemaal up to date
NPO plan is tussentijds
geëvalueerd. Cito
resultaten M6 zijn
hieraan toegevoegd.

Stan en Jack

Lopend

Milou

Afgehandeld

Anouk

Lopend

Anouk

Afgehandeld

Financiën: er wordt
gekeken of dit bedrag
gespreid kan worden
over meerdere jaren,
zodat het geld ook
goed ingezet kan
worden.
Geld vloeit niet terug >
wordt gekoppeld aan
school.
Ouderbijdrage:
Bij ML overleg kwamen
ze niet tot een unaniem
besluit. Is nu een
schriftelijke toelichting
gegeven. Besloten voor
een bedrag van max
€35,-, minder mag ook.
Scholen waar het niet
lukt, gaat ML samen
met school in overleg.

Afgehandeld
OR heeft ouderbijdrage
uitgezet voor onze
school. Er wordt
gekeken of het bedrag

Jack en Stan

wat uitgezet wordt
voldoende is.

Lopend

OR dient voor de
Jack en Stan + MR
zomervakantie een
leden
begroting te maken per
viering wat ze gaan
uitgeven. Aan het
einde van het jaar
moet er een
totaaloverzicht komen.
MR moet hier ook om
vragen.
Er wordt een document
gestuurd over de
begroting naar 2 leden
van de OR en het team
(ter info).

Anouk

Er is een goed gesprek
geweest tussen OR en
Anouk.
Gebouw:
maandag 28 maart
gaan architect en
projectadviseur RO
groep nog in gesprek
met Bovenbouw over
de bovenverdieping.

Anouk

Bovenbouw
leerkrachten

Afgehandeld

Afgehandeld
Afgehandeld

Afgehandeld
Anouk

De eerste informatie
over de verbouwing is
naar buiten gebracht.
De buurt heeft de brief
per post ontvangen.
Ervaringen nieuwe
Anouk
leerkrachten:
Gesprek gehad met Erik
en Monique. Waren
beide heel positief en
blij dat ze de overstap
gemaakt hadden.
Er staat een
klassenbezoek gepland
en er wordt nog een

Afgehandeld

voortgangsgesprek
gepland.
Samenspelen:
Anouk
Anouk heeft een
terugkoppeling
gegeven nav vorige
MR.
Nu is alles rustig.
Samenspelen heeft
gekeken naar de
berekening en nieuwe
ouders krijgen deze
nieuwe berekening al.
Er is een mail gestuurd
naar ouders over de
nieuwe inslag. Hier is
geen reactie meer op
gekomen van ouders.
Zichtbaarheid directie:
Anouk
Ouders geven aan dat
nieuwe directie minder
zichtbaar is dan vorige
directie. Anouk ervaart
dit ook en gaat op zoek
naar meer evenwicht.

Afgehandeld

Afgehandeld

Lopend
Er wordt dit schooljaar
Anouk
gekeken naar meer
ouderbetrokkenheid
waarbij ouders in school
kunnen.
Fysieke
oudergesprekken zijn
ook als heel prettig
ervaren.
Audit veiligheid is
behaald. De ML
document is nog niet
besproken met de
(nieuwe) MR.
Tevredenheidsmeting
start vanaf 28 maart.
Ouders krijgen morgen
een uitnodiging. Er
wordt binnen ML
gekeken naar een

Anouk

Afgehandeld

Anouk

Afgehandeld

nieuw bedrijf die deze
vragenlijsten opstellen.
Schoonmaak is op dit
moment niet in orde
(zowel op onze school
maar ook bij andere ML
scholen). Anouk is
hiervan op de hoogte.
Oorlog Oekraïne:
Tekst van NB ging over
de oorlog. Kinderen
wisten hier al veel van.
Groep 4 heeft deze
tekst bewust niet
aangeboden.
In de bovenbouw zijn
goede doelen acties
opgestart om iets te
kunnen doen voor
Oekraïne.
Na het jeugdjournaal
wordt er over
gesproken als dit over
de oorlog gaat. We
laten het vanuit de
kinderen komen.
Als kinderen niet graag
naar het Jeugdjournaal
kijken omdat ze het bijv.
eng vinden, wordt er
gekeken naar
alternatieven.
Snappet:
Staat nu op de
planning om te kijken
hoe we snappet willen
gaan inzetten
komende jaren.
Kinderen kunnen nu wel
gericht werken aan
werkpakketten waar ze
moeite mee hebben in
de cito toets.
Werkdruk bij
leerkrachten:

Annemarie

Milou en Nadine
koppelen terug hoe
snappet nu ingezet
wordt in groep 6 en 8

Afgehandeld

Milou, Jack en Nadine
lichten toe hoe ze dit
ervaren hebben.

Afgehandeld

Pittig in periode toen er
veel uitval was door
quarantaine. Flexibel
inzetten van
leerkrachten was
bewust om mensen te
ontlasten. Erg onzekere
periode geweest die
ook nog tijdens cito
periode viel.
Gym als straf:
Is in bouwoverleg
besproken is ook
teruggekoppeld naar
Daan. Gym wordt niet
als straf ingezet als er
iets in de klas gebeurt.
Als er iets bij Daan
gebeurt, kan het
voorkomen dat ze dan
de volgende gymles
niet mee mogen doen.
Rondvraag:
>Stan: strategische
visie: er moet iets met
ICT gedaan worden die
past bij visie. Stan heeft
zijn hulp aangeboden
bij GMR.
>Annemarie: voorstel
om de documenten
die nodig zijn voor de
volgende MR
vergadering al in de
map van die
vergadering plaatsen.

Milou

Afgehandeld

Actiepunten volgende vergadering:
➢ Angie ligt in de vergadering in mei de schoolbrede analyse van de
Medio afname cito toe.

