
Notulen vergadering 05-07-2022

Aanwezig: Sarina, Simon, Inge, Dennis (voorzitter)

Afwezig; Sandra, Susan, Andrea

Annemiek sluit aan bij het eerste gedeelte van de vergadering.

Notulist: Inge

Tijd Notulen
19:00 Welkom heten en starten vergadering.

We hebben bij aanvang afscheid genomen van Andrea, die ons na 6 jaar
gaat verlaten, Andrea, nogmaals bedankt voor je inzet voor de MR, en de
school.

19:05 Stand van zaken Sarkon
Alwin is de nieuwe bestuurder. Joke heeft door haar ziekte helaas afscheid
moeten nemen. Er staat nog een vacature open voor 2e bestuurder.
Carin (huidige 2e bestuurder), stopt eerder als interim heeft een baan
elders waar ze start na de zomer.

Allocatiebeleid, Annemiek zit in de expertgroep financiën. Ze krijgen
begeleiding van externe partij, eerste stap wordt in september 2022 gezet.
In januari 2023 wordt begonnen met deze bekostiging, eerste jaar is
overgangsjaar.

Tiny Forest: is een project dat wordt gesubsidieerd door de gemeente, in
januari wordt deze ook geplaatst bij ons op school, naast het schuurtje van
het dorpshuis, er komt ook een buitenlokaal bij.
Tevens gaat de gemeente aan de gang met alle speeltoestellen in de
gemeente, hiervoor is er donderdag 1 september een informatieavond /
wandeling door 't Veld door “De Heren”, zij gaan de speeltuinen in het dorp
opknappen. Wij proberen hier als school op mee te liften.

19:15 Bezoek toezicht brandveilig
Heeft plaatsgevonden, enkele kleine “verbeterpunten" doorgekregen,
worden nog voor de vakantie opgepakt (moet binnen zes weken geregeld).

19.20 NPO Gelden
Zijn geëvalueerd door team, gaat door zoals afgelopen dit jaar. Volgend jaar
minder budget maar er is budget over van afgelopen jaar (i.v.m. ziekte).
Daarnaast zijn er dit jaar materialen aangeschaft wat eenmalig was.

19:25 Werkdrukgelden
Geëvalueerd met team, gaan ook komend schooljaar door zoals dit jaar
(pleinwacht i.v.m. pauze leerkrachten, onderwijsassistenten)

19:30 Formatie
Een leerkracht heeft opgezegd, 0,5 fte. Momenteel nog enkele opties om dit
op te vullen.

19:35 Stand van Corona en Oekraïne (leerlingen)
Corona speelt toch weer licht op, maar heeft nog niet voor problemen
gezorgd. Geen leerlingen Oekraïne.



19.40 IKC ontwikkelingen
Hier worden we begeleid door de CED groep, een ontwikkelteam is opgezet.
Er zijn kwaliteitskaarten ontwikkeld op verschillende onderwerpen hoe
beleid vorm krijgt. Bijv. thematisch werken. Hele organisatie breed wordt
met één thema gewerkt, wel subthema's gericht op groepen.
Ook meer contact tussen de “peuters” en groepen 1,2 en 3 om thema's op
elkaar af te stemmen, en zo een hele kleine overgang van peuter naar
kleuter.

19.45 Ouder tevredenheid peiling t.o.v. landelijk gemiddelde.
Gemiddeld is het landelijk gemiddeld een 7,9 bij ons een 7,7. Op dit
moment geen actie.

19.50 Schooljaarverslag / Schoolgids / Jaarkatern
Enkele tekstuele punten, verder akkoord.
Nieuwjaarsreceptie is 7 september.

Eerste vergadering schooljaar 2022-2023
Dinsdag 27 september 19.00 - 21.00 uur

20:00 Verder zonder Annemiek

20.00 Mail GMR over te volgen scholing.
Voorkeuren scholing zijn doorgegeven aan Sarkon, zij inventariseren de
wensen van alle MR'en en komen terug met het scholingsaanbod.

20.30 Jaarverslag MR
Voorzitter werkt aan het jaarverslag. Levert dit volgende vergadering op.
Nieuwe foto maken voor de website op 7 september.

20.40 Thema avonden
De ouderraad zal dit verder oppakken, thema avond positief coachen.

20:50 Rondvraag
Nieuwjaarsrecept
Ideeën voor nieuwjaarsreceptie; zichtbaar zijn. Korte uitleg over taken MR.

Pleinwacht:
Er zijn in de loop van de afgelopen jaren meerdere wisselingen bij de
pleinwachten geweest. Door Corona hebben er geen bijeenkomsten tussen
de pleinwachten plaatsgevonden. Goed om dit komend schooljaar weer op
te starten. Sarina pakt dit op.

21:00 Einde vergadering


