Notulen MR 9 juni 2022
Locatie: via Teams
19.30 – 20.50
Aanwezig: David(voorzitter),Daphne (notulist), Herma, Maarten, Kim, Rick.
Afwezig:
1. Opening. Welkom
2. Vaststellen notulen 19 april 2022
De notulen worden goedgekeurd.
Het actiepunt omtrent ouders binnen de school, is nog niet opnieuw binnen het team
besproken. Dit volgt nog.
We zijn benieuwd of er nog meer reacties daaromtrent komen uit de
oudertevredenheidsenquête.
De volgende vergadering die extra was gepland op 30 juni, willen we wel door laten
gaan, o.a. met als punt het schoolplan.
3. Actiepunten jaarplanning MR
Alle aandachtspunten staan op de agenda.
4. Ingekomen post
Vanuit de GMR.
5. Onderbouw schoolreisje
Herma heeft meerdere ouders (OV en ouders) gesproken. Deze ouders geven aan dat
de leerkrachten niet willen dat de kleuters nogmaals op schoolreisje gaan. Herma
vraagt om opheldering.
De onderbouw heeft een brief geschreven met hun mening omtrent het schoolreisje.
Zij geven daarbij argumenten waarom ze het schoolreisje niet door willen laten gaan
en wat wel mogelijk is in hun ogen.
We willen in het nieuwe schooljaar met de MR of een afvaardiging ervan, met de OV
om de tafel gaan zitten. Dan kunnen we ook tot een oplossing gaan komen en een
eventueel alternatief zoeken. Ook is het goed om dan de verwachtingen naar elkaar
uit te spreken.
6. Schoolfruit
De uitslag of we deel mogen nemen aan het schoolfruit, is uitgesteld. Daphne houdt
iedereen op de hoogte.
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7. Cursus
David heeft navraag gedaan over een training voor MR. Wij willen als MR graag samenkomen
met andere MR-geledingen. David gaat er nogmaals achteraan wat daarin de mogelijkheden
zijn.
8. Vrijwillige ouderbijdrage
We hebben al eerder erover gesproken om dit mogelijk met een app te innen, waar de OV
het ook mee eens is. Ouders kunnen daarbij betalen per onderdeel en eventueel ook meer
geven. Olga nodigt Yvette (OV) uit om samen te kijken hoe dit geregeld kan gaan worden.
9. a. Vanuit personeel
We zijn volop bezig met de Citotoetsen en het maken van de rapporten.
Volgend jaar gaan we als taalmethode overstappen naar de methode PIT (Plezier In Taal).
Deze methode is in de groepen uitgetest en er is overleg geweest met andere scholen die
deze methode al gebruiken. Men is enthousiast. Het is eigenlijk dezelfde methode als nu,
alleen dan is alles in 1 boek verwerkt.
b. Vanuit directie
Vluchtelingen uit Oekraïne zitten nu veelal op de Delta. Er wordt nu geïnventariseerd
naar welke scholen deze leerlingen kunnen doorstromen als ze er klaar voor zijn.
Er is op dit moment geen extra ruimte om klassen te huisvesten. Maarten gaat met De
Lichtboei om de tafel om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
c. Vanuit ouders
Geen aanvullende punten
10. Jaargids/schoolgids
Schoolgids is een onveranderlijk deel.
De jaargids is het actuele deel.
De aanpassingen zijn aan Maarten gegeven.
Volgende week gaat er meer informatie uit naar de ouders van de huidige groep 1/2c, omdat
deze groep volgend jaar wordt verdeeld. Daarna gaat de informatie uit naar alle ouders.
11. Leerlingenraad
Er is twee weken geleden een hele leuke vergadering geweest met de leerlingenraad. Hierin
zitten leerlingen uit groep 6 t/m 8, nu nog 5 t/m 7 omdat zij volgend jaar overgaan. Deze
raad is ook een onderdeel van het vak Burgerschap.
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Dewi heeft uitleg in de verschillende groepen gegeven, leerlingen konden zich verkiesbaar
stellen, een presentatie geven in de klas en zo werden er twee leerlingen per groep gekozen
om deel te nemen aan de vergadering.
De notulen van deze vergadering worden met ons gedeeld.
Bespreekpunten: Nieuwe schoolplein, taken zijn verdeeld (penningmeester, voorzitter),
ervaringen workshops/excursies, evaluatie proefperiode PIT, werken met de weektaak,
sponsorloop organiseren, fietsenrekken/wieltjes op het plein.
Ze willen dit jaar graag nog een keer samenkomen en volgend jaar zijn er 6 data gepland.
12. Datum vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering staat gepland op 30 juni 2022. Hierin wordt het schoolplan,
jaarverslag en het schoolfruit besproken. Ook worden de nieuwe vergaderdata dan
ingepland.
13. Rondvraag
Jaarverslag wordt door Daphne gemaakt.
Kim koppelt terug naar de OV dat de MR contact met hen opneemt om begin volgend
schooljaar in gesprek te gaan over het schoolreisje.
Actielijst
Wat:
Inventarisatie binnen
team ouders in de school
Voorstel vergaderdata
volgend jaar
Aanpassingen
schoolgids/jaargids

Wie
Team

Maarten

Wanneer
Voor de volgende MR
vergadering
30 juni, volgende MR
vergadering
Deze week

Samenkomen OV en MR

OV en (afvaardiging van) MR

Nieuwe schooljaar

Schoolfruit

Daphne

z.s.m.

Cursus MR

David

Contact wat de
mogelijkheden zijn.

Jaarverslag maken

Daphne

30 juni, volgende MR
vergadering

David

