
Notulen vergadering 21-09-21

Aanwezig:

Sarina, Sandra, Dennis, Inge, Andrea (voorzitter)

Annemiek sluit aan bij het eerste gedeelte van de vergadering.

Notulist: Dennis

Start schooljaar
Schooljaar is goed aangelopen. Kinderen zijn alweer snel gewend aan de
regels. De kinderen kwamen weer zelf binnen door hun eigen ingangen.

Samenstelling team
Annika is zwanger, wat inhoud dat er een vervanger gezocht moet worden
binnen de poule van Sarkon. Deze poule is leeg, dus wordt het een
uitdaging. Annemiek is hiermee bezig en houdt ons op de hoogte.
Susan re-integreert goed en het plan is dat Susan na de herfstvakantie
weer haar werkzaamheden oppakt.
Onderwijsassistent: naast Renee, is nu ook Odette (van de Keet) bij ons
gedetacheerd. Zij komt 3 dagen in de week van 8:30 tot 12:30 het team
versterken.

Terugkoppeling nieuw jaars receptie 8-9 bij doorgang.
Tevreden met de opkomst en terugkoppeling van ouders ook positief.

Terugkoppeling training GMR  9-9 kort.
Andrea en Inge zijn op een GMR training geweest, was zeker een zeer
nuttige en leerzame middag/avond. Er is veel informatie gekomen over de
verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de MR in de “sturing en inzet
van gelden” op je eigen school.
De training heeft inzicht gegeven in de mogelijkheden van de MR.  Hoe we
deze kunnen benutten, om van een reactieve naar een proactieve MR te
gaan. We zullen komend jaar al een aantal veranderingen invoeren.

Corona stand van zaken
25 september gaan de nieuwe regels in. Het team is hierover in overleg hoe
zij het “nieuwe” naar school gaan willen reguleren. Daar uit de Corona ook
geleerd en teruggekoppeld is, dat het zowel voor het team als door de
ouders zelf als rustig ervaren is door niet meer in de school te komen.
De kinderen zijn er ook aan gewend en de nieuwe kinderen weten niet
beter. Voorstel wat nu staat is:
Groep 1 t/m 4 komen via de eigen ingang naar binnen, waar de
mogelijkheid is om de leerkracht te spreken. Maandag en woensdag wordt
het waarschijnlijk mogelijkheid om tussen 8:20 en 8:30 even in de klas te
kijken.
Groep 5 t/m 8 kinderen kome zelfstandig op school. Hier wordt gedacht aan
een aantal keren per jaar na schooltijd en afsluiten van een thema de
ouders de mogelijkheid te geven om in de klas te kijken. Hiervoor worden
de ouders dan via een Kwieb bericht van op de hoogte gesteld en
uitgenodigd. Deze wijzingen worden na een “proefperiode” door het team
geëvalueerd.



Ouder – kind gesprekken op locatie
Alle groepen hebben ouder-kind gesprek gehad. Dit was erg fijn voor zowel
ouders als leerkrachten en gaf ook de mogelijkheid om even te zien hoe het
kind erbij zit op school.
NPO update .
Voor de NPO gelden is, na overleg met het team, een plan geschreven door
Annemiek en Sarina. In dit plan was rekening gehouden met een bedrag
van 700 euro voor twee jaar. Dit bleek anders te zijn; in het eerste jaar
kregen we 700 euro en voor het tweede jaar zal nog een bedrag van
ongeveer 500 euro worden uitgekeerd. Hierdoor was er nog meer mogelijk
en kon er een extra onderwijsassistent worden ingezet. Ook zijn er van het
geld materialen aangeschaft voor rekenen (Met Sprongen Vooruit) en
spelling. Er is een jaarlicentie van Letterster afgesloten.

Uitleg groeilab/klusklas.
De plusklas is het Groeilab geworden en de klusklas is het Doelab. Hierin
kan ieder kind zich op zijn eigen niveau ontwikkelen.

Ouderbijdrage.
Geen opmerkingen.
Jaarverslag 20-21
Geen inhoudelijke opmerkingen, buiten enige grammaticale aanpassingen
Jaarplan 21-22
Door hetgene wat Inge en Andrea geleerd hebben op de MR scholing gaan
we in overleg met Annemiek enige zaken in de planning aanpassen.
Actieplan werving ouderlid ipv andrea
Januari gaan we opnieuw werven, leest iemand deze notulen, en voelt hij
zich geroepen, kan hij zich altijd melden bij de MR, en alvast een keer
vergadering meelopen om te zien wat het inhoud.
Actie punten in en om school veiligheid.
Op dit moment geen actuele zaken.

Sluiting vergadering


