Notulen MR 19 april 2022
Locatie: via Teams
20.00 – 22.00
Aanwezig: David(voorzitter),Daphne (notulist), Herma, Maarten, Kim, Rick.
Afwezig:
1. Opening. Welkom
2. Vaststellen notulen 27 januari 2022
De notulen worden goedgekeurd.
3. Actiepunten jaarplanning MR
Alle aandachtspunten staan op de agenda.
4. Ingekomen post
Er is geen ingekomen post.
5. Schoolfruit
We hebben de voors en tegens tegen elkaar afgewogen en hebben besloten ons weer in te
schrijven voor volgend jaar. Dan start het meteen na de zomervakantie.
6. Jaarkalender
Sinterklaas (5 december) valt op maandag. De twijfel is of we op 5 december of op vrijdag 2
december het feest vieren. Er wordt vrijdag as. aan de OV gevraagd waar hun voorkeur naar
uit gaat. Ons maakt het niet veel uit.
Het team krijgt de jaarkalender nog. In de meivakantie kan men deze dan bekijken en
eventuele aanvullingen/wijzigingen doorgeven.
Het vakantierooster gaat deze week nog naar de ouders.
7. Urenverantwoording
We hebben de uren besproken. Maarten stuurt het formulier voor akkoord naar David. Deze
ondertekent en geeft hem door aan Daphne ter ondertekening.
8. Vrijwillige ouderbijdrage
Maarten heeft gereageerd op de klacht vanuit een ouder omtrent de ouderbijdrage.
Hij heeft een bericht uitgedaan naar alle ouders en naar het bestuur. Deze heeft de reactie
aan de inspectie doorgegeven.
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Volgende keer leest hij nog beter wat er verstuurd wordt. De OV is ook nog alerter. Er mag
nooit een bericht worden uitgedaan dat leerlingen van deelname kunnen worden
uitgesloten.
Idee: Er wordt een Tikkie verstuurd / of je ontvangt als ouder een link om de betaling te
doen. Je kunt ook meer bijdragen, met als toelichting dat niet iedereen het kan betalen.
‘Kunt u meer missen, dan….’
Het schoolreisje en –kamp zijn de grootste kostenposten. Zou dat dan wel door moeten
gaan?
De OV gaat in principe aankomend jaar de app uittesten. Het jaar erop wordt er gekeken of
het schoolreisje door moet blijven gaan.
9. Groepen 2022/2023
Hopelijk gaat deze week (dus voor de meivakantie), het formatieplaatje uit naar het team. Er
was een vacature, maar deze is vervuld. Alle groepen zijn dan dus bemand. Er is zelfs nog
ruimte om de opstartgroep te bemannen.
We starten volgend jaar met 3 kleutergroepen, 2 kleinere groepen 3, extra ondersteuning bij
de kleutergroepen, gedurende het jaar een opstartgroep kleuters.
Inge gaat einde van dit schooljaar weg. Ze blijft volgend jaar nog slechts 1 dag werkzaam op
onze school voor het Schaduwtalentenlab.
10. Binnenlaten ouders in de school
Iedereen geeft aan wat hij/zij vindt van ouders in de school.
Er heerst nu meer rust in de school (kinderen worden meer gezien), maar de drempel voor
ouders wordt wel lager als ze de school binnen kunnen stappen. Ook spreek je ouders
makkelijker aan voor bijv. hulp.
Idee: 10 minuten ouders met kinderen samen laten zitten (ontwikkelingsmateriaal, materiaal
om tafels te oefenen/spellingcategorie). Wellicht vaste dagen.
Tot aan de zomervakantie blijven kinderen zelf naar binnenkomen.
In het team wordt ook nog geïnventariseerd wat men vindt en hoe we dit kunnen
organiseren. Dit wordt in de volgende MR vergadering teruggekoppeld.
11. a. Vanuit personeel
Geen punten
b. Vanuit directie
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Als bestuur hebben we twee jaar geleden vanuit de inspectie een onvoldoende gekregen.
Daar is een heel verbeterplan op gezet. Op 16 en 17 mei wordt het bestuur opnieuw
beoordeeld. Ook een aantal directeuren worden dan bevraagd, waaronder Maarten.
c. Vanuit ouders
Geen punten.
12. Datum vaststellen volgende vergadering

Donderdag 9 juni 19.30 uur, (met o.a. jaarplan/scholingsplan, ouders binnen de
school)
13. Rondvraag
Herma: scholing MR? Kan via Onderwijsbureau Meppel, maar handiger via GMR.
David stuurt een mail.
Volgende MR vergadering is Donderdag 9 juni 19.30 uur, (met o.a.
jaarplan/scholingsplan, ouders binnen de school)
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