Aanvang
: 19.30 uur (gelijk gestart)
Locatie : online

Notulen MR vergadering 29 maart
Online aanwezig: Sandra Wijnveen, Wander Tiggeloven, Ferdy Groot Nibbelink, , Beryl Grob, en Ellen
Eshuis
Afwezig: Nadie te Hofsté (ivm zwangerschapsverlof), Sandra te Brake (afgemeld), Edwin te Winkel
(afgemeld)
1. Opening en definitief vast stellen van de agenda.
Communicatie, krimp, evaluatie typeles, evaluatie zwemles, bezetting MR/GMR gaan er
af. Informatie avond wordt doorgeschoven naar de volgende MR vergadering van 12 mei.
Toegevoegd: verkeersituatie, tevredenheidsenquête, vakantierooster en concept
schoolgids.
2. Notulen d.d. 02-02-2020
akkoord
3. Mededelingen
- nee
4. Ingekomen stukken
- Reclame mail
5. Ouderbetrokkenheid
- Vanuit de werkgroep niets
- Beryl geeft aan dat ze erg blij is met de manier waarop de ouders met de situatie
omtrent “corona” in de kleutergroepen omgaan.
6. Formatie
- Nog niets verder uit het nationaal onderwijsprogramma, is nog niet duidelijk hoeveel
gelden er voor onze school zijn. Heleen heeft mobiliteit aangevraagd en gaat met het
volgende schooljaar naar een andere school binnen onze stichting. Ruud mag full
time blijven, Aoifa voor 2 dagen, Dieuwertje voor 3 dagen.
- Kleuters: volgend jaar een hele grote groep 2. Misschien moeten we starten met 3
kleutergroepen, hangt ook af van de nieuwe aanmeldingen. Vraag: Hoe doen we dat
met klaslokalen? Dat zijn praktische zaken die “goed” in te vullen zijn.
Vraag: wordt er gedacht aan een aanmeldstop. Nu nog niet… volgende groep 2 is
juist weer een kleine. En het is ook de vraag of de aanmeldingen voor rondleidingen
zich ook gaan aanmelden.
Vraag: Waarom kiezen ouders voor onze school/rondleiding? Nog geen beeld van,
vaak kiezen ze uit twee scholen.. dit zijn nu ook andere scholen, niet alleen meer
Jozef of Stegeman.
- Beryl gaat binnenkort communiceren dat Heleen weg gaat en dat Dieuwertje en
Aoifa starten.
- Moet de formatie voor 1 mei bekend zijn? Klopt, hier gaan wij op korte termijn met
het team over hebben. Ligt ook een beetje aan de nieuwe aanmeldingen of er wel of
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niet een extra kleutergroep komt. Maar Beryl geeft aan dat we hier als team wel
uitkomen.
Evaluatie Covid-periode
- Over het algemeen zijn ouders positief. Komt er nieuwe lockdown periode, dan
zouden we evt. wat meer aandacht kunnen geven aan muziek, blink etc.
Rapporten/CITO
- Met het team hebben we nog een grote schoolbespreking. Wat er is
gecommuniceerd klopt, de scores wisselen nog al. We hebben subsidie gekregen en
dan ligt de zorg het meest bij groep 4 en groep 5. Beide groepen hebben veel
formatie wisselingen gehad.. Maar het is lastig om aan te geven waar het aan ligt.
- We zien de scores nu als startpunt en gaan van daaruit een plan maken tot einde
schooljaar.
Babette Mullink komt op de vrijdag extra en zij zal voornamelijk extra zijn voor groep
4 en groep 5
Petra gaat nu ook fulltime werken, zij zal niet alleen in groep 1-2 blijven, maar ook
andere groepen.
- Misschien gaan we nog gebruik maken van een mogelijke subsidie regeling (om
onderwijsachterstanden in te halen), deze zal dan worden ingezet voor de groep (3),
4 en 5
- Vraag: Plusklassen vallen nu weg; dit wordt nu intern opgelost, in de klas krijgen ze
verrijking.
Begroting
-merendeel van de begroting is formatie. Stukje nascholing, een deel in het schoolplein,
stukje ICT. Vraag: in de notulen van GMR ging het over laptop voor alle leerkrachten? Tot
nu toe niet zo, 1 voor de school.
Verkiezingen/ MR
Derde jaar van Wander Tiggeloven en het derde jaar van Sandra te Brake, gaan we het 12
mei over hebben.
Verkeersituatie
- Komt een lang laag hek aan de voorkant in de Schoolstraat en ook Jeugdkerkstraat
voor de poorten (ca. 15 meter). Verzoek ingediend; slagboom te plaatsen aan het
begin van de Schoolstraat om met het halen en brengen een slagboom dicht te
kunnen doen, zodat er echt geen verkeer in kan.
De nietjes komen als het goed is deze week of volgende week.
- Is het evt. mogelijkheid om klaar-overs in te schakelen als de slagboom niet mag, zij
zouden ook de weg kunnen afsluiten.
Uitslag enquête
-Leerlingentevredenheid, groep 6,7,8. Over het algemeen zijn de kinderen erg tevreden
over de school
- Oudertevredenheid enquête: 51% heeft tot nu toe de enquête ingevuld, ondanks 2
oproepen van Beryl. Besloten wordt om nog 1 keer de vraag uit te zetten en daarbij aan
te geven dat tot op heden 51% de enquête heeft ingevuld, en deze dan te sluiten na de
Pasen.
Vakantierooster
-vrijdag 24 december is nu een studiedag, stond nog een ?.
Verder geen vragen over, dus akkoord.
Concept schoolgids
- Nog niet aan gewerkt, schuiven we door naar volgende keer.
- I.p.v. pestprotocol, komt er een respectprotocol

15. Rondvraag:
-Beryl: We hebben nu bubbels op school, mogen de kinderen af en toe ook uit hun
bubbel om verlengde instructie te kunnen geven. Dit is akkoord. Beryl gaat dit dan wel
communiceren naar ouders, dit omdat dit wel gevolgen heeft voor de bubbel.
- We hebben nu veel gehad over de resultaten, we willen ook goed de sociaal emotionele
kant van de leerlingen in de gaten houden. Hier gebruiken we KanVas voor, van de
Kanjertraining.
- Wander: graag een takenlijst onder de notulen.
16. Sluiting
Wander sluit de vergadering om 20.55 uur
Takenlijst:
-
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