Agenda MR 2021-2022
Vergadering 01 | 6 oktober 2020 – live of per video conference
Aanwezig: Roel, Pierre, Marjan, Floor, Drik en Sylvana
(19.30)

1. Opening vergadering (ter bespreking)
a. Welkom nieuwe MR-leden.
Megan sluit vanaf de volgende vergadering aan.
b. Vaststellen agenda
c. Mededelingen
d. Ingekomen post (doorsturen MR-mail).
- Het account van Carine is geblokkeerd. Het account moet nog overgezet worden, dus
daar gaat Roel achteraan. Zodra Roel in de mail kan, laat hij dit weten.

(19.35)

2. Taken en rollen schooljaar 2021-2022
a. Samenstelling bevoegd gezag Eerste Rith (art 18.2h informatieplicht bevoegd gezag)
- Samenstelling is onveranderd.
b. Verdeling rollen binnen de MR
- Voorzitter: Drik
- Secretaris: Roel. De stukken vanuit school graag een mail voor de vergadering
opsturen naar de andere MR-leden, zodat iedereen zich kan inlezen.
- Notulant: Marjan
- Kascontrole: Pierre en Marjan
Roel en Drik bespreken samen de agenda. We reageren binnen een week op de
gestuurde notulen. Floor zet de vastgestelde notulen op de server.
c. Vaststellen jaarplan 2021-2022 MR
Mededelingen van Vera breiden we uit met mededelingen over het personeel. Alle
andere wijzigingen in het jaarplan vind je in het jaarplan (bijlage).
d. Opstellen jaarverslag 2020-2021 MR
Er is nog geen jaarverslag. Roel gaat hiermee aan de slag.
e. Inventarisatie scholingsbehoefte MR
Geen scholingsbehoefte.
3. Onderwijskwaliteit (ter toelichting)
a. Mededelingen directie (Vera)
- Er is een nieuwe leerkracht geregeld ter vervanging van Carine. Dat is Saskia de Wilde.
Hetty is vorige week met pensioen gegaan. Saskia is aangenomen en Karin heeft een
kleine uitbreiding gekregen. Judith (zij-instromer) is een nieuwe leerkracht in groep 4
ter vervanging van Josje. Claartje is nieuwe leerkracht in groep 4. Ploni is nieuwe
leerkracht in groep 8. We hebben drie onderwijsassistenten gekregen: Joris, Zoey en
Brenda. Renske en Sylvana zijn zwanger.
- Vervangers zijn op dit moment al moeilijk te verkrijgen. Op dit moment hebben we
gebruik gemaakt van een invaller via Qruabbel. Dit zijn personen met een andere
achtergrond die een dag komen invallen, bijvoorbeeld een theaterachtergrond.
- Voor de zomervakantie was al afgesproken dat we de gespreide schooltijden zo snel
mogelijk wilden stoppen. Omdat kinderen toch al om 8.20 uur buiten stonden, was het
logisch om de schooltijden terug te zetten.
- Startgesprekken zijn begonnen. We zijn blij dat we de startgesprekken weer op school

(19.45)

(20.05)
(20.20)

kunnen doen. De inloopmiddag kon nog niet doorgaan met het protocol.
- De eerste week is er een groep 8 gelijk in quarantaine gegaan. Verder zijn de
besmettingen laag op dit moment.
- Voor het personeel zijn er commerciële sneltesten. Met een vouchercode krijg je
binnen 30 minuten de uitslag, zodat we kunnen voorkomen dat er klassen naar huis
gestuurd moeten worden.
- Alle plannen die gemaakt waren van de NPO-gelden lopen op dit moment. Niet het
volledige budget is gebruikt, zodat je dit volgend jaar nog kunt inzetten. Het
leerlingaantal is gedaald, waardoor we misschien volgend jaar een groep minder
hebben. Met het overschot van de NPO-gelden kun je een groep een jaar langer
houden. Kinderen hebben goede ervaringen met Playing for Succes.
- Leerlingaantal is van 423 naar 404 gedaald. Dit is naar verwachting, omdat de groepen
8 groot waren en er verhuizingen zijn geweest. We weten nu nog niet of er een
instroomgroep kan starten.
- De bruikleenoverkomsten voor het lenen van Chromebooks moeten nog een keer
nagekeken worden. Daarna gaan de overeenkomsten mee naar huis.
- Op dit moment zijn er audits op school die kijken naar het primaire proces (het
lesgeven). Er zijn klassenbezoeken gedaan, gesprekken met de geobserveerde
leerkrachten en er komt nog een interview met een aantal leerlingen.
- Het tevredenheidsonderzoek had afgelopen jaar te weinig reacties. Dit schooljaar
zullen we het tevredenheidsonderzoek opnieuw doen.
b. Mededelingen GMR en INOS
- In december 2021 wordt er van alle scholen verwacht dat zij een goed aanbod
hebben voor meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen. We hebben hier een heel
traject in gevolgd. We hebben dit goed afgerond.
- De eerste studiedag na de herfstvakantie is weer met alle INOS-scholen samen.
4. Maatregelen rond COVID-19
(zie vorige punt)
5. Events en activiteiten (ter bespreking)
a. Geplande events en activiteiten
De oudercommissie heeft de oudercommissie ‘teruggegeven’. Is er geen behoefte meer
aan een oudercommissie? Voor praktische zaken is het handig om een groep ouders
paraat te hebben staan. Een OC-lid helpt nog bij Sinterklaas met het vaste groepje
ouders. Het zou fijn zijn om een vaste ouder per activiteit te hebben, zodat zij ouders
kunnen regelen. We willen voorkomen dat ouders niet meer betrokken zijn bij school.
We zouden vanuit school hulpvragen rondom projecten (bijv. klussen in de school,
verkeersveiligheid rondom school) weg kunnen leggen, waar we talenten van ouders
kunnen gebruiken.
We kunnen op de agenda het stukje ouderbetrokkenheid terug laten komen.

(20.30)

6. Communicatie (ter bespreking)
a. Intern naar ouders, leerlingen en team
Eind vorig schooljaar hebben we afgesproken dat iedere leerkracht wekelijks een
doelenoverzicht op Parro zet. Dit punt nog een keer terug laten komen op een
bouwvergadering, want waarschijnlijk zijn nieuwe leerkrachten hiervan niet op de
hoogte.
b. Extern naar omgeving
c. Parro en website

(20.40)

7. Financiën (ter bespreking)
a. Schoolbegroting
Ze zijn nog in bespreking. Volgende vergadering komen we hierop terug.
b. Schoolfonds (reserves en jubileum)
- Er zijn op dit moment veel gymmaterialen afgekeurd, waardoor leuke gymlessen
geven moeilijk is. Er is gevraagd of we een investering kunnen doen van €1000 om
kleine materialen aan te schaffen (ballen, pionnen enz.). Schoolfonds heeft gezegd dat

(20.50)

er een overschot is van het jaar 2019-2020. MR geeft toestemming. Binnenkort komt er
een herkeuring, waar onze vakleerkracht ook bij is. Zodra hier meer over bekend is,
komen we hierop terug. Vera kijkt of er ergens geld is voor de toestellen te vervangen.
- We zijn dit jaar 10 jaar IKC. Het plan is om samen met Kober 30 juni een feestdag voor
de kinderen van het IKC te organiseren.
c. Overblijffonds
Volgende week gaan er weer brieven mee met een betalingsverzoek, waarbij ouders
zelf het geld kunnen overmaken.
8. Rondvraag

(21.00)

9. Sluiting vergadering

Actiepunten
Navragen wanneer oudertevredenheidsenquête besproken kan
worden in de MR

Floor

Bespreken met Peter welke ouders er bij het schoolfonds kunnen,
aangezien 2 ouders over 1,5 jaar stoppen.

Floor

Terugkoppeling over de gymmaterialen na de second opinion.

Floor

Het jaarverslag van de MR 2020-2021

Roel

Tekst schoolkalender benodigdheden verwijderen of aanpassen

Roel

