Agenda MR-vergadering
Datum: 01-07-2021
Tijd: 19.30 uur (Teams)
Deelnemers: Veronique, Charles, Monique, Hilde, Eefje (punt 1 tot en met 9)
Voorzitter: Charles
Notulist: Monique
Agenda:
1.
2.

3.

4.

Opening en vaststelling agenda
Vaststellen verslag 20 mei 2021 (bijlage 2)
- Is er vanuit directie nog een terugkoppeling geweest vanuit gymles? Deze wordt niet
hervat in de sporthal.
- Armoedebeleid wordt overgeheveld naar volgend schooljaar met de nieuwe
penningmeester van het OC.
Schooljaar 2020 - 2021:
a. Uitslag tevredenheidsonderzoek (bijlage 3a)
- Wat is het uitkomst percentage van de ouders? We hebben geen 100% opbrengst
gehaald, maar wel de norm die nodig was voor een valide uitslag. Er waren 104
respondenten. Opvallend was dat de uitkomst over hoe leuk de klas is, best laag scoort.
Hier wordt tijdens de gouden weken komend schooljaar extra aandacht aan besteed.
- De scores worden opgenomen in de schoolgids en de laatste nieuwsbrief voor de
zomervakantie.
b. Jaarplan evaluatie (bijlage 3b)
- Waarom voldoet nieuwsbegrip niet? Dit zit in de verwerkende opdrachten. Hier worden
maar een beperkt aantal strategieën aangeboden.
- Weerbaarheidstraining. Splitsen van jongens en meisjes. Het is belangrijk dat je als
school inclusief blijft. Dus niet meer alleen jongens tegen de meisjes, of een jongens en
meisjes rij. Oudergeleding is blij te lezen dat docenten cursussen volgen hieromtrent.
- DVS werkgroep draagt suggesties aan hoe je snel een groep in tweeën splitst.
- Risicovol spelen. Wat is de rede om dit op te nemen? Dit hoort bij de visie over de
natuurtuin. Door dit op te nemen wordt het ondertiteld voor ouders. Bewegen vraagt
risicovol spelen.
c. Evalueren nascholingsplan 2020/2021 (bijlage 3c)
Budget dat beschreven staat is wat verbruikt is door die leerkracht. Geld dat
overgehouden wordt, gaat dat mee naar een nieuw schooljaar? Directie denkt van niet.
Schooljaar 2021 - 2022:
a. Planning en urenverdeling - MR instemming nodig (bijlage 4a)
- Er zijn twee studiedagen meer opgenomen omdat er flink meer lesuren gemaakt
worden. Zo is er voor leerlingen een extra week vrij met Hemelvaart. MR stemt in met
het plan dat er nu ligt.
- Duurzame inzetbaarheid komt terug in het Cupella gesprek dat leerkrachten met
locatieleider hebben.
b. Formatieplan en groepsindeling volgend schooljaar (bijlage 4b)
- Onderwijsassistent is uit formatie opgenomen, de leerkrachtondersteuner komt vanuit
de NPO gelden. In groep 4 is nu bekend wie gaat komen.
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Vanavond communiceert directie via SchouderCom dat er twee leerkrachten afscheid
nemen, dat er homogene groepen komen. Welke leerkrachten op welke groepen gezet
worden, blijft nog onzeker i.v.m. vacatures die nog niet zijn ingevuld. Dit wordt dan ook
nog niet gedeeld.
c. Werkverdelingsplan - instemming PMR (bijlage 4c)
- Dit document dient nog een update te krijgen omtrent de zorggroepjes. Dit wordt door
directie nog opgepakt.
d. Jaarplan 2021/2022 (bijlage 4d)
- Thematisch werken krijgt een praktische invulling via andere aanbieder.
- Handelingsgericht werken cyclus (pagina 9) is zonder PIT maar met IB-er.
- Implementeren BLITS is van groep 5 t/m 8.
e. Nascholingsplan / Professionaliseringsplan 2021/2022 (bijlage 4e)
- Er is een mooi aanbod en leerkrachten maken mooie keuzes. De nieuwe collega’s
worden hier nog in meegenomen.
f. Schoolgids (bijlage 4f)
- Gaat de school weer open voor ouders als dat mag? Dat is nu nog niet bekend, hangt van
COVID af. Het heeft ook positieve effecten, maar ouderbetrokkenheid wordt gemist.
Ouders missen verbinding met leerkrachten. Dit zorgt ook voor andere gesprekken over
school en leerkrachten waarbij er sprake is van een verhardende sfeer. Dit wordt
opgepakt tijdens de startvergadering in september en wordt voor aanvang van het
nieuwe schooljaar met ouders gecommuniceerd.
- Huiswerk is er na corona nog iets meegegeven? Na lockdown is dit blijven liggen. Dit
wordt komend schooljaar opnieuw opgepakt. Het stukje organisatie wordt uit de
schoolgids gehaald waardoor er geen tijden meer genoemd worden.
- Wil je dat ouders thuis iets met DVS doen, geef het kind dan een opdracht mee i.p.v. een
kennisgevingsbericht over met welk blok er gestart wordt. Bijv. maak een
broodtrommelkaartje o.i.d.
- Namen van het OC aanpassen.
g. Huisvesting en Stella Maris (mondeling)
A.s. woensdag heeft directie overleg over Stella Maris. Erna volgt een update naar MR.
Taalklas gebeuren: er is een werkgroep opgestart tussen MosaLira komLeren en Innovo
die onderzoeken opnieuw de situatie. Directie heeft aangegeven dat Broekhem de
taalklas graag wil, maar er zitten nog wat haken en ogen aan. Denk aan scholen die
lokalen over hebben, ed.
5.
NPO gelden (bijlage 5)
Deze gelden zijn voor één jaar. Onderwijsassistent is veranderd naar leerkrachtondersteuner.
Verlengde schooldag: op dinsdag en donderdag. Er is een schema nu voor 30 weken. We
willen de verlengde schooldag eigenlijk verplicht stellen, omdat er anders weinig opkomst zal
zijn. Het zijn kansen voor alle kinderen, de vraag is gaan de ouders dit zo zien?
Directie maakt een stukje tekst voor SchouderCom en stuurt dit eerst naar MR om dit nog
eens door te nemen. MR stemt in met plan NPO gelden.
6.
Vader- en moederdag
Team heeft gekozen voor een “ik vind je lief dag” waarbij het kind twee dingen maakt aan
het einde van het jaar. Er wordt niks gemaakt voor vader- en moederdag. Dit wordt
opgenomen in de schoolgids.
7.
Schoolverlaters enquête (Kan Charles die toelichten?)
Deze zat in de tevredenheidsenquête.
8.
Verslag klachtencommissie (Kan Charles die toelichten)
Er zijn geen klachten ontvangen.
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9.

10.

11.

12.

Rondvraag met Eefje
Normaal gesproken is er eindfeest. Is er nog iets wat we kunnen doen om het schooljaar op
een leuke manier af te sluiten. Filmpje?
Jaarplan MR
- Kritisch kijken naar agendapunten voor volgend jaar. Wellicht kunnen we iets schrappen.
- Volgend jaar direct aan het begin van het jaar plannen.
Afscheid Marion als MR
Bij pensionering geven we een fles wijn cadeau. De oudergeleding zal dit namens de MR
verzorgen. Wanneer er om andere rede afscheid genomen wordt, doen we dit niet.
Rondvraag MR
De groep 8 dagen waren zeer geslaagd als vervanging voor het kamp. Dinsdag 20 juli is de
afscheidsavond.
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