MR vergadering

notulen

Datum: 16 september 2021
Aanwezig: Ineke Ewald, Arjan, Wendy en Ria.
Afwezig met kennisgeving: Susanne.
Onderwerp
1. Opening.
- Ewald opent de vergadering en heet Ineke als nieuw lid van de MR van harte
welkom.
2. Vaststelling agenda en post.
- Geen aanvullingen.
3. De notulen van 24 juni 2021.
- De contactouders worden voor de vergadering van 1 november uitgenodigd.
Arjan informeert of ze onderwerpen hebben.
4. Ontwikkelingen school.
- Lisanne Wanders is na periode van verlof vrijdag 10 september weer begonnen.
Zij heeft een benoeming van 0,8 wtf (4 dagen) maar geniet 1 dag
ouderschapsverlof. Zij heeft haar werkzaamheden echter nog niet kunnen
continueren..
- Michel Stokman is 1,5 week afwezig geweest door overlijden van zijn moeder.
- Jaarverslag is afgerond. Gaat eerst ter bespreking naar het team (teamdag 24
september a.s.) dan naar MR. De oudergeleding van de MR gaat per mail
reageren.
- De start van het schooljaar is goed verlopen. Twee nieuwe leerlingen –
nieuwkomers die geen Nederlands spreken (Syrische vluchtelingen via jarenlang
verblijf in Turkije nu in Nederland). 1 Leerling is gestart in groep 0/1 en 1
leerling is gestart in groep 6.
- Schilderwerkzaamheden buitenkant school is klaar. Op het plein komen
pleinplakkers. We wachten op passende offerte.
5. Nationaal Plan onderwijs.
Het plan van aanpak is gestart. Figen Özbek / Nienke te Velthuis zullen in
diverse groepen ondersteunen (individueel / groepjes / totale groep 3). Een en
ander gericht op de coronagerelateerde leervertraging. Op de teamdag van 24
september is de eerste evaluatie.
6. S.O.P (schoolondersteuningsprofiel).
- Een keer in de vier jaar vaststellen met advies van de MR. Op dit moment heeft
de school geen deskundige voor dyscalculie. Wel een rekencoördinator.
7. Actuele ontwikkelingen rondom corona.
- We volgen de actuele maatregelen en bijbehorend protocol. We hebben de keus
gemaakt om te blijven werken met gescheiden pauzes. Dit geeft rust en ruimte
op het plein. Pauzetijden zijn volgens de CAO-mogelijkheden (half uur naar
schooltijd). Op de teamdag van 24 september bespreken we met het team hoe
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we verder willen gaan met de inloop / organisatie van gesprekken enz. De MR
geeft aan dat een looproute zinvol kan zijn.

8. Landelijke veiligheidsmonitor 2021.
- Leerlingen / ouders / personeel. Landelijke monitor vanuit de overheid. Als
school heb je geen verplichting om mee te doen. Dit jaar de keus gemaakt om
het vergelijk te kunnen maken met de (minimale) lijsten vanuit Vensters. Je bent
als school verplicht jaarlijks te monitoren. In deze monitor zie je de online
lessen terugkomen. Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. Een en ander
wordt besproken in de teamvergadering van vrijdag 24 september a.s.
De Mr geeft bij het pesten aan dat het zeer vervelend is wanneer jij diegene
bent die gepest wordt
9. Teldatum i oktober 2021.
- Voor de bekostiging van schooljaar 2022-2023.
- Aantal leerlingen op 1 oktober 2021: 188
10 . Protocol overgang 1-2-3 en protocol herfstleerlingen.
- Protocol overgang 1-2-3. Protocol aangescherpt op basis van het actuele
handelen in de school. DORR (dagelijks observeren registreren rapporteren).
- Protocol herfstkinderen. Protocol aangescherpt op basis van het actuele
handelen in de school en betreffende groepen.

11.Evaluatie schoolontwikkeling 2020-2021.
- Besproken
12. Schoolontwikkeling 2021-2022.
- Blz. 4 ParnasSys; ICT coördinator zit hier niet in maar Ineke.

13 Ontwikkelingen andere scholen.
-

Teldatum 1 oktober 2020 volgens de site “Scholen op de kaart”:
Jenaplanschool Pierson: 97 leerlingen.
Christelijke basisschool Bekveld: 45 leerlingen.
OBS Rozengaardsweide: 88 leerlingen.
De Leer: 189 leerlingen.
- Er is onderling overleg geweest i.v.m. de nieuwkomers.
14 GMR.

-

Volgende vergadering is 8 oktober.

15 Rondvraag.
- Volgend schooljaar zijn Ewald, Wendy en Ria aftredend. Het zou
handig zijn om dit schooljaar nieuwe mensen in te werken.
16 Sluiting.
-

Ewald bedankt iedereen en sluit de vergadering.

