Agenda MR donderdag 16 december – 19.00 uur

1. Nieuws vanuit de school
- Schoolsluiting
De OPOPS-lijn omtrent de schoolsluiting is opgesteld in overleg met het bestuur en alle
OPOPS-directeuren. Er is bewust gekozen om geen gebruik te maken van de mogelijkheid
extra maandag (20-12). Ook is er afgesproken om de laatste week voor de vakantie niet
over te schakelen op onderwijs op afstand.
De school is wel open voor kwetsbare leerlingen en kinderen van ouders met een
cruciaal beroep, personeel werkt door.
- Kerstlunch
Vandaag is de kerstlunch goed verlopen. De ouderraad heeft gezorgd voor een lekkere
lunch en een cadeautje/goodiebag voor alle leerlingen. De lunch en cadeautjes zijn
medegefinancierd door de opbrengst van de speculaaspoppenactie en een anonieme
gulle gever.
Er wordt gezocht naar creatieve manieren om deze sponsor ook op andere vlakken in te
zetten om bijvoorbeeld de meest kwetsbare leerlingen extra te ondersteunen.
- Actie voedselbank
Op school worden producten ingezameld voor de voedselbank.
- Personeel
Vanaf 1 januari starten meerdere nieuwe collega’s op onze school:
 een nieuwe collega in groep 3
 een nieuwe collega in de wereldklas
 een zij-instromer in groep 6
Collega’s die herstellende zijn, zijn inmiddels aan het re-integreren.
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-

De conciërge heeft het pensioen uitgesteld door nog voor halve dagen tot de
zomervakantie werkzaam te blijven op onze school.
stand van zaken ondersteuning (NPO)
De ondersteuning verloopt grotendeels volgens plan. Een deel van het NPO-budget is
nog niet verdeeld, dat restant kan worden weggezet in een bestemmingsreserve.
Begroting en overzicht volgt later in 2022, maar de vooruitzichten zijn positief.
Medewerkerstevredenheid
Over het algemeen zeer tevreden. Meest opvallende punt is de ontevredenheid over de
huidige lesmethodes. Meerdere methodes zijn wat verouderd. Dit punt wordt komend
jaar aangepakt.
leerlingentevredenheid
Er wordt gebruik gemaakt van twee verschillende meetinstrumenten. De vragenlijsten
van Op-school zijn op naam. De vragenlijst van Vensters-PO is anoniem.
Zodra de vragenlijsten compleet zijn, wordt het overzicht gedeeld.

2. Terugkoppeling gesprek MR – leerlingenraad
De leerlingenraad was erg enthousiast. Inhoudelijk is er gesproken over de veiligheid op
school en de toegankelijkheid van de vertrouwenspersoon.
De gezonde school/gezonde voeding wordt door de kinderen wel gedragen, maar wordt ook
gezien als een verantwoordelijkheid van de school.

Er is met de leerlingenraad besproken hoe Corona en het onderwijs op afstand ervaren
worden.
Voor herhaling vatbaar.
3. Informeren – stand van zaken begroting

