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MR - Notulen 7- 6 –2021

Aanwezig: Angeline, Wendy, Anouk, Stephanie, Simone, Margret, Marieke en Lotte

1. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
We zijn begonnen met een korte voorstelronde om onze nieuwe MR leden Stephanie, Anouk
en Simone welkom te heten.

2. Notulen 19 –04 -2021
De wachtlijst bij Smallsteps is geslonken. Schellinkhout krijgt een eigen BSO, waardoor deze
kinderen niet meer hier opgevangen hoeven te worden. Daarnaast mag Smallsteps de
ruimte van onze huidige bibliotheek bij hun opvangruimte betrekken, waardoor ze meer
kinderen kunnen opvangen.
Er gaat nog een brief uit naar de ouders waarin wordt aangegeven hoe het na de
eindrapporten zal gaan. Sommige ouders zullen op aanvraag van de leerkracht uitgenodigd
worden, maar het is ook mogelijk dat ouders zelf een gesprek aanvragen. Hierover worden
de ouders nog geïnformeerd.
Verder geen aanvullingen. Margret bedankt voor het maken van de notulen.

3. Onderwerpen vanuit de directie
•

Groepsindeling komend schooljaar

Er is een ouderbrief meegegaan over de groepsindeling van volgend schooljaar. De
groepsindeling was al wel met de MR besproken, maar de brief was niet langs de MR
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gegaan. In deze brief stond ook informatie over het groepsdoorbroken werken. Dit wilde de
MR graag toegelicht.
Het groepsdoorbroken werken zal volgend jaar in de groepen 5/6, 6/7 en 7/8 plaatsvinden.
Juist omdat ze al gedeelde groepen hebben, zal dit vragen om een nauwe samenwerking.
Daarnaast willen wij graag starten met de samenwerking in de verschillende groepen bij de
methode Leskracht. Wanneer dit goed werkt, zal gekeken worden naar welke vakken zich
nog meer lenen voor het samenwerken.
•

Schoolgids

Marieke stelt voor om volgend jaar niet meer de papieren versie van de schoolgids mee te
geven aan alle ouders, maar deze zal op de site geplaatst worden. In plaats van de schoolgids
zullen de kinderen een of twee keer per jaar een magazine meekrijgen met allerlei
groepsinformatie.
De aanpassingen in de schoolgids worden in kleur weergegeven en deze aangepaste versie
zal worden rondgestuurd naar alle leden van de MR, dus ook nog naar Wendy en Angeline.

•

NPO gelden

NPO gelden zijn de gelden die elke school de aankomende 2 jaar krijgt om extra in te zetten
op allerlei gebied om de mogelijke achterstanden vanuit de Corona periode aan te pakken.
Wij spreken als school liever niet van achterstanden, maar eerder van een vertraging; een
nieuwe beginsituatie. De meeste leerlingen hebben hard gewerkt in deze periode en hebben
naast het normale aanbod vele andere vaardigheden geleerd.
Wij kiezen als school niet voor verlenging van schooltijden.
Wij zetten in op duurzame veranderingen, aangezien de geldkraan over twee jaar ook weer
dicht gedraaid wordt.
Graag zetten wij in op de leerkrachtvaardigheden middels scholing. Daarnaast willen wij
extra ondersteuning in de onderbouw inzetten. En zullen wij materialen en methodes
aanvullen of vernieuwen.
Scholen hebben een menukaart gekregen met allerlei mogelijke interventies en daarbij de
kosten en de geschatte effectiviteit van de interventie.
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Marieke stuurt een link met deze informatie naar de MR leden.
Het team stelt onder leiding van Marieke een plan op met alle gewenste interventies. Dit
plan zal worden doorgestuurd naar de MR leden. Er moet nog worden nagevraagd wat hierin
de rol van de MR zal zijn. (advies/ instemming?)
Het schoolplan light en de jaarevaluatie zijn uitgedeeld aan de MR.

4. MR- punten
* Informatie ouders niveau /overgaan kinderen naar volgende groepen
Ouders van leerlingen die een jaar blijven zitten of kleuterschoolverlenging krijgen, zijn tijdig
meegenomen in dit proces en deze besluitvorming. De ouders van leerlingen die doorgaan
naar de volgende groep, hebben hierover geen apart bericht ontvangen. Dit staat in het
eindrapport. Dit jaar is dat niet anders dan voorgaande jaren, maar vanuit de oudergeleding
hebben wij gehoord dat de ouders door Corona voor hun gevoel nu iets verder van school
staan en dit graag bevestigd zien. In de brief over de rapporten (genoemd bij punt 2) zullen
wij dit opnemen.
*Combinatiegroepen
De indeling van de combinatiegroepen in de laatste weken van het jaar zijn iets gewijzigd
i.v.m. het oefenen van de musical in groep 8. Deze aanpassing was al ingegaan, voordat de
ouders hierover geïnformeerd waren. Deze volgorde had anders gemoeten.
*Informatievoorziening t.a.v. buikgriep, krentenbaard etc; luizencontrole
Een oproep aan ouders om het te melden wanneer er besmettelijke ziektes heersen.
Luizenouders mogen na de zomervakantie weer komen pluizen. Graag weer na elke vakantie.

5.GMR – punten
De GMR heeft nog niet vergaderd, maar doet dit volgende week. Punten vanuit de GMR
worden vooraf aan onze vergadering opgevraagd.
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6. Rondvraag
Stephanie: vraagt of er een MR cursus wordt aangeboden, omdat we nu weer allemaal
nieuwe MR leden erbij hebben gekregen. Deze cursus wordt aangeboden. Dit gaat via
Yvonne, die in de GMR zit.
Ook spreken wij af dat Marieke er voortaan niet meer de hele vergadering bij zit, maar later
aanschuift of eerder afhaakt. Dit geeft de MR de kans om ook even met elkaar te sparren.
Wendy: Onder de schommel zitten grote gaten in de grond. Kan dit opgelost worden? Er
komen nieuwe schommels, maar tot die tijd gooien wij dit dicht met houtsnippers. (Deze
waren er heel snel weer uit geschopt door het schommelen) Hopelijk komen de schommels
snel. Carlo wordt gevraagd voor een andere oplossing.
Anouk: is het een optie om de meefietsende ouders naar de gym de ene groep te laten
brengen en mee terug te fietsen met de andere groep. Hier wordt naar gekeken of dit
praktisch is.
De eerste vergadering in het volgende schooljaar wordt gepland door school. Tijdens deze
eerste bijeenkomst plannen wij de andere vergaderingen van dat jaar. Tijdens de eerste
vergadering zullen wij ook de taakverdeling maken.
De agenda voor de eerste vergadering zullen Simone en Lotte samen op stellen.

