Notulen MR vergadering

Datum: 14-02-2022 (online)
Aanwezig: Nicole, Mike, Karima, René, Niels, Karin, Miriam, Maya
Afwezig: Esmée
Notulen: Maya
Voorzitter: Karima
1. Opening
Karima opent de vergadering. Esmée is afwezig.
2. Notulen vorige vergadering (30-11-2021)
Goedgekeurd. Er zijn geen op- of aanmerkingen.
3. Mededelingen
- Ingekomen post
Artikelen zijn zichtbaar in het postvakje van de MR in de teamkamer, die mag je altijd
bekijken.
-Opmars van de schoolhond staat erin.
-Kwaliteit door diversiteit.
-Coronatijd vraagt wendbaarheid (leerkrachten, ouders). Er is oplossingsgericht gedacht
en zijn er mooie ontwikkelingen geweest.
René scant bovenstaande artikelen in en mailt die naar de MR leden.
-

Mededelingen vanuit directie
-Corona update: Teamleden zijn erg flexibel geweest en hebben hard hun best gedaan
om naar oplossingen te kijken zodat de kinderen toch onderwijs kunnen krijgen. Karima
merkt op dat er verschil zit tussen hoe leerkrachten de online lessen geven (dagplanning
of online les). Het verschil zit hem in of een leerkracht ziek is.
-Om terug te komen op of de parkeerplaats afgesloten wordt, hier lopen nog gesprekken
over en wordt nog vervolgd.
-De stoep bij het hek op het schoolplein wordt gemaakt, Tonny is bezig met het regelen.
De gemeente zal het andere gedeelte nog op moeten pakken.
-Jaarlijkse vragenlijsten vanuit SKPO (koerskaart) zijn uitgezet naar ouders, kinderen,
teamleden.
-Teamcursussen: NT2, Nederlands als tweede taal (onderbouw) en Engelse
eigenvaardigheid (bovenbouw).
-Maart start het formatie traject. Eerst met personeelszaken vervolgens met het team en
dan komt het in de MR.
-Pauzesport: het loopt. Er wordt met het team besproken of we dit volgend schooljaar
door willen laten gaan. Dit werd betaald van de werkdrukgelden en de NPO gelden.

-

GMR
van 7 februari is niet door gegaan i.v.m. te weinig actuele bespreekpunten.

4. Afwezigheid de Boog bij GMR
Karima gaat vanuit de Boog naar de GMR.
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5. Nieuwe vacature(s) MR
Maya heeft vandaag haar laatste MR vergadering tot de zomervakantie. We gaan kijken of
Maya haar stemrecht over kan geven tot einde schooljaar aan een collega. René gaat dit
bekijken.
We hebben nu een MR van 4 ouders en 4 leerkrachten. Dit is een grote MR ten opzichte van
de grote van de school. Nicole gaat einde dit schooljaar afscheid nemen van de MR.
Voorstel is om 1 vacature eruit te doen voor Nicole, dit is haar laatste jaar en daarna te kijken
of we 3 ouders om 3 leerkrachten willen. De leerkrachten zouden nog wel willen blijven.
Miriam geeft aan om het regelement er sowieso bij te pakken om te kijken of het up to date
is. Karima geeft aan dat het regelement up to date is en zij en Maya hebben dit gekregen
begin dit schooljaar.
6. Verkeer veiligheidslabel
Kim en ik zitten in de verkeerscommissie. Wij zorgen dat er activiteiten geregeld worden
m.b.t. verkeer. Op school organiseren we projecten zoals veilig oversteken, fietscontrole,
praktisch en theoretisch verkeersexamen groep 7, skate clinic e.d. Door de corona hebben
we wellicht afgelopen schooljaar minder/andere activiteiten kunnen doen. We krijgen ook
vanuit de gemeente een subsidie per leerling als we voldoen aan bepaalde eisen. We vullen
het digitaal dossier weer in, in de hoop weer subsidie te krijgen.
7. Leerteam rekenen
René vertelt over het rekenen op de Boog. René is in augustus gestart met de opleiding als
rekencoördinator. Ook is hij bezig met een rekennetwerk binnen SKPO.
Binnen het leerteam rekenen zijn er vragen uitgezet naar het team om vervolgens een
rekenvisie op papier te krijgen, zodat er eenduidig rekenonderwijs gegeven zal blijven
worden.
Na de visie komt er een rekenmethode onderzoek om te kijken welke methode het beste
past bij onze school, volgend schooljaar staat dit op de planning.
8. Leerteam gedrag
Niels vertelt dat het leerteam een andere koers gaat volgen dan vanuit een visie werken. Dit
wordt nog in een teamvergadering besproken. Er wordt sowieso een orthotheek (ditigale
bibliotheek) opgezet voor leerkrachten om hier informatie uit te halen en ze kunnen vragen
stellen aan het leerteam m.b.t. het gedrag. Het leerteam gaat deze vragen/casussen
bespreken.
Niels geeft aan dat we als team professioneler te werk gaan vanuit theorie en visie. Dit ziet
hij als leerteam coördinator. We zijn als leerkrachten met gluren bij de buren bezig, de
leerkrachten gaan bij elkaar kijken om van en met elkaar te leren.
Niels stelt voor om de voorzitters van 3-o leerteam en taal leerteam uit te nodigen voor de
volgende vergadering. Daar is de MR mee eens.
Karima geeft aan dat het mooi is voor ouders om te weten waar we als leerteams mee bezig
zijn. Voorstel is om in het nieuwe schooljaar dit te communiceren met ouders.
9. Rondvraag
Mike vraagt of het MR regelement nog een keer gemaild kan worden.
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10. Sluiting
We sluiten om 20.52 uur
Actiepuntenlijst:
Wie

Wat/ ingediend

Afgerond?
Datum
z.s.m.

Niels

Overleggen over de plassen bij de poort.

Karin
René

Notulen vorige vergadering op ouderportaal en de
website laten zetten.
Artikelen inscannen en naar de MR leden mailen.

Karin + ouder

Vacature maken voor vervanging van Nicole

René

Regelement bekijken om te checken of Maya haar
stemrecht over kan geven aan een collega.

Niels

Nodigt de voorzitters van 3-o leerteam en taal leerteam z.s.m.
uit voor de volgende vergadering 12-04-2022

Na iedere
vergadering

z.s.m.

Besluitenlijst:
Datum:
22-09-2020
09-12-2020
04-02-2021
04-02-2021

25-03-2021
29-06-2021
12-10-2021

Onderwerp en uitslag:
Esmée stuurt voortaan de laatste notulen mee met de agenda.
Verhoging ouderbijdrage + kampgeld in de ouderbijdrage.
Unaniem goedgekeurd.
Mondkapjes groepen 7 en 8 en leerkrachten akkoord
Plan rapporten en CITO’s
Voorstel goedgekeurd
Vakantierooster goedgekeurd
Schoolgids goedkeuren
MR vergadering na een wat langere tijd (6 weken) is fijn, dan hebben we wat te
melden.

Notuleren en postvak leegmaken MR, schooljaar 2021-2022
12-10-2021
Niels
30-11-2021
Karin
14-02-2022
Maya
12-04-2022
René
06-07-2022
Karin
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