Verslag MR 30 juni 2021
Aanwezig: Samira, Jarno, Andromeda, Ben en Patrick

Doorrammelpunten
1. Nieuws uit de school
- Vrijdag 10 juli: zomerfeest i.c.m. cultuur/sport. Er zijn workshops, sporthal is beschikbaar
en er is een springkussen. De OR verzorgt de ‘catering’.
- Een collega uit de onderbouw wordt geopereerd; zal lang uit de roulatie zijn. De laatste
twee weken is er een 4-daagse schoolweek gerealiseerd.
- Toestemming voor een tweede wereldklas vanwege een grote toestroom van kinderen.
Er staat een vacature open.
- Woensdagavond 14 juli: borrel voor de OR en MR.
- Schoolscan: de achterstanden van de groepen worden in kaart gebracht. Hiervoor zijn er
grote bedragen beschikbaar gesteld. Ben houdt de MR op de hoogte m.b.t. de middelen
en zijn budgettering.
- De positieve aanpassingen aan het kleuterplein zijn inmiddels gerealiseerd en worden
reeds in gebruik genomen.
2. Scholing
Er wordt een inventarisatie gemaakt om via de E-learing op individueel- en teamniveau ons
te kunnen ontwikkelen. Focus PO wordt een studie op teamniveau. In de onderbouw wordt
woordenschat middels LOGO3000 + Hoe verbeteren wij ons onderwijs binnen de
onderbouw? gedaan
3. VIA4
Het plannen van documenten. Dit wordt bij de volgende vergadering in het nieuwe jaar
verder besproken.
4. Formatie
Er staan vacatures uit voor: groep 6 (twee dagen) – de wereldklas – onderbouw (kleuter). Er
wordt ook rekening gehouden met het eerder opstarten van een derde kleutergroep. Deze is
naar voren gehaald (i.p.v. februari 2022).
Afhankelijk van de gelden en de grote van de kleutergroepen wordt gekeken hoe de ib’er
(onderbouw) ingezet gaat worden. In de onderbouw (gr. 1 en 2) is tevens een tutor
aanwezig.
In groep 3 zal een onderwijsassistente volledig ondersteunend zijn. De ib’er zal op de
achtergrond ook ondersteunend zijn.
In groep 4, 5 en 6 zal door extra instructietijd ingezet worden op de hiaten.
Groep 7 krijgt een nieuwe leerkracht; thans werkzaam op de Viermaster.
Groep 8 blijft onder leiding van de groepsleerkracht i.s.m. een lio-student.

5. Burgerschap
Beleidsplan is besproken + de aanvulling met de borging.
6. Beslissing: enquête Gezonde traktatie/tussendoor/waterdrinken voor draagvlak bij ouders –
collega gaat hierbij ondersteunen. Er wordt een tijdspad opgesteld (met de enquête); wordt
vervolgd.
Idee: wandelen voor water + de leerlingenraad + ouderbijeenkomst
7. Voorstel: data vergaderingen: dinsdag 27 september, donderdag 9 december, dinsdag 15
februari, dinsdag 10 mei en donderdag 30 juni - vastgesteld

Bespreekpunten
1. NPO i.c.m. het jaarplan
Een tabel van Inzet NPO Achterstandsgelden en het jaarplan NPO zijn gedeeld. In het jaarplan
staat beschreven welke interventies ingezet kunnen gaan worden. Er is een brede analyse
gemaakt met als doel het oplossen van de achterstanden. Het overzicht moet duidelijkheid
geven hoe de gelden worden ingezet (verantwoording).
Voorstel Samira; ouders bijtijds over deze stappen te informeren. Ouders worden
uitgenodigd met als doel de ontwikkeling i.c.m. de hulp te bespreken.
De gerichte plannen op de groep (zie: het kind) zijn opgesteld in samenspraak met de
orthopedagoog/SMW.
De schoolscan is richtinggevend en voedend geweest voor het jaarplan dat is opgesteld. In
een overzicht wordt getoond op welke vakken we onder de ondergrens zitten. Vooral
begrijpend lezen, ook OPOPS-breed, en woordenschat verdienen de grootste aandacht.
Ieder groep heeft de groepsbrede ontwikkeling geanalyseerd en met interventies ingevuld.
De leerkracht heeft wensen aan kunnen geven om nog gerichter met het kind te kunnen
oefenen.
Vraag: voor 16 juli akkoord te geven; en eventueel met vragen
2. Schoolgids
Wat moet erin staan? Schooltijden, vrijwillige ouderbijdrage (dus geen uitsluiting bij geen
betaling), de klachtenregeling, inlichten van de opbrengsten, jaarplanning, en andere zaken.
www.VOO.nl – is de schoolgids op na te lezen
Vraag: voor 16 juli akkoord te geven; en eventueel met vragen
3. EHBO-lessen
Iedere leerling zou in groep 8 de school moeten verlaten met een EHBO-diploma. Dit is ook in
het kader van burgerschap een prima toevoeging.

Algemene opmerking
-

Rondvraag
n.v.t.

In het nieuwe schooljaar worden de verslagen op de website en naar de GMR gestuurd
;wel gecensureerd.

