Notulen MR 16 maart 2021
Locatie: vanuit huis
19.30 – 20.22
Aanwezig: Daphne(voorzitter)David, Felix, Maarten, Marjolein (notulist).
Afwezig:
1. Vaststellen notulen 19 januari 2021
Notulen zijn goedgekeurd.
2. Ingekomen post
Marjolein vraagt na over mail vanuit passend onderwijs met vragenlijst.
Daphne en David gaan deze bekijken en doorsturen.
3. Cito opbrengsten
Wat we nu kunnen zien is dat de Cito M- resultaten over het algemeen meevallen.
Wel zien we in groep 3 bij technisch lezen wat uitval en over het algemeen zijn de
kinderen met de wat lagere scores nog iets meer weg gezakt zijn.
4. Corona -tijd en gelden tussenevaluatie.
Inzet van de gelden:
• Inhaal en Onderwijsachterstandensubsidie: € 45.000,- (in te zetten tot 3108-2021).
• Subsidie ‘Extra hulp voor de klas’: € 17.000,- (in te zetten tot 31-07-2021)
• Subsidie ‘Schoolkracht’: € 30.000,- (in te zetten tot 31-07-2022)
• Nationaal Programma Onderwijs (NPO): ik vermoed minimaal € 220.000,- (in
te zetten tot 31-07-2023). Dit bedrag is dus nog niet helemaal zeker en ook
de wijze (mogelijkheden voor inzet) is nog onduidelijk. Omdat het
incidentele middelen zijn kan het lastig worden om hier (nieuwe)
aanstellingen van personeel mee te bekostigen.
Deze gelden worden ingezet door extra leerkrachten buiten de klas te laten
ondersteunen en er wordt gekeken naar het aanschaffen van extra laptops of
tablets voor de kinderen.
Regels: Niet alle ouders dagen een mondkapje bij het hek. De gespreide schooltijden
wel handhaven. De groepen 5/6 en 6 gefaseerd naar binnen laten gaan. Leerkrachten
blijven opletten dat de kinderen op tijd naar buiten gaan aan het eind van de dag.
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5. Vanuit directie/ team/ ouders
Laura is weer gestart na haar verlof
Dewy is gestart als LIO-er in groep 6
Martine D is zwanger en is na de zomervakantie uitgerekend.
6. Contact met OV (Ivette) over de ouderbijdrage
Van groep 1 t/m 7 is nog maar 40% binnen van de ouderbijdrage. Maarten een
herinnering te laten sturen via Social Schools. En van groep 8 is 75% binnen.
7. Concept jaarkalender
Voor nu geen bijzonderheden. De vakanties en studiedagen zijn ingepland en is
vanuit MR goedgekeurd. Het gaat terug naar het team en daarna komt de
urenondertekening weer terug in de MR.
8. Rondvraag
David maakt zich zorgen over het naar school brengen wat betreft verkeersveiligheid.
Maarten neemt contact op met de wijkagent hierover
Volgende MR vergadering is 20 april.
Punten voor de agenda:
Voor zover bekend de formatie
OV - Het kamp wel of niet door laten gaan.
Vakantierooster goedkeuren.
Tussenevaluatie rondom de extra inzet van leerkrachten.
Actielijst
Wat:
Maarten neemt contact op
met wijkagent over
verkeerssituatie op school
Daphne bekijkt de mail van
passend onderwijs en zet
deze door naar de ouders
van school.
Maarten heeft contact met
Ov over ouderbijdrage en
eventueel over herinneren
in een CC naar de ouders.

Evaluatie:
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