Notulen
MR vergadering van 12-10-2021

tijd: 19.30 uur

locatie: De Dorpsbeuk

Aanwezig: Oscar, Jurre, Gert-Jan, Anne (deel 1), Annick, Helena
DEEL
I
1.
2.

3.

OVERLEG MET SCHOOLLEIDER
Check in en agendavaststelling
Helena vaste notulist
Mededelingen/ ontwikkelingen
• Opstart na zomer: fijn, redelijk ‘gewone’ start; wel druk. Kijken wat
er anders kan begin volgend schooljaar, bijv. startgesprekken
facultatief.
• NPO subsidie: zie doc ‘Overzicht inzet NPO middelen’; Anne licht
toe.
o Percentage bovenschoolse inzet wisselt per school: waarom?
--> Anne vraagt na bij STEV
o Voor 'bovenschoolse' stuk is instemming van MR nodig, vóór
5 november
• Formatie onderbouw: opgelost (onder enig voorbehoud)
• NPO-vervolg: er is veel ondersteuning, dat mag terugkomen in de
opbrengsten. Norm wordt/blijft landelijk gemiddelde als
ondergrens. Taal 2f is nu onder de landelijke norm; er wordt plan
gemaakt om ook hiervoor de norm te behalen.
• 2 'inloopochtenden': weinig animo, slechts 1; er is instroom nodig,
maar via andere weg (mond op mond reclame)
Grote bovenbouwgroepen: hoe gaat dat? Veel ondersteuning, gaat
goed; gedeeltelijk vanuit NPO
Ambitie/ rol/ functie MR
Positief kritisch volgen van ontwikkelingen.

ACTIE/
AR-IR

Anne
IR

Leerlingenaantal punt van zorg: eind schooljaar vertrekt grote groep,
onderbouw weinig aanwas en nog weinig nieuwe aanmeldingen.
Ouderresponsgroep inzetten. Zichtbaar blijven, ons onderscheiden .
• Fawaka/UNESCO: is speerpunt om ons te kunnen profileren, dit
wordt meegenomen in op te stellen nieuwe jaarplan
• renovatie van schoolgebouw: 27 okt heeft bestuur eerste
gesprekken met gemeente
Voor MR belangrijke punten om te volgen: Fawaka/UNESCO,
opbrengsten, renovatie
4.

DEEL
II
5.

Jaarplanning
Vaststellen data en inhoud
• 7 december: begroting, renovatie, NPO
• 15 februari: formatie (1e formatiegesprek bestuur is op 7 februari)
• 12 april: vakantieregeling, tussenopbrengsten CITO, formatieplan
• 21 juni: schooljaarplan, NPO vaststellen voor volgend schooljaar,
schoolgids
Helena vraagt Marjolijn om data in Parro agenda te zetten
OVERLEG ZONDER SCHOOLLEIDER
Vaste punten:

Helena

•

6.

7.

Notulen vorige vergadering → vastgesteld. Helena vraagt Cindy
om notulen op website te plaatsen.
• Ingekomen post/ mail: is er niet.
Hoe krijgen we ouders meer betrokken bij MR;
o ouderresponsgroep wordt weer opgestart, via die weg
ouderbetrokkenheid ;
o Jurre maakt stukje voor de Nieuwsbrief
• GMR: mail ontvangen, ter info.
Kwaliteit-/ en ambitiekaarten
• Overzicht kaarten en schema opmaken → Leesverdeling, planning
aansluitend bij behandeling op teamvergaderingen.
Annick en Helena maken planning
Rondvraag en sluiting
Jurre: ‘verbinding met de natuur’ om je als school te onderscheiden;
faciliteiten zijn er (‘groen’ schoolplein) en Jurre geeft aan dat hij kan
helpen door gastlessen te geven over/met dieren of bijv. levend
materiaal aan te dragen.
Op zich doen we al aardig wat (bovenbouw 2x per jaar
natuurexcursies, leerlingen doen onderhoud tuin en schoonhouden
schoolplein, thema’s over natuur en gezonde voeding, etc etc) maar dit
wordt niet zo naar buiten uitgedragen.

AR= Adviesrecht

IR= Instemmingsrecht

Helena

Jurre

Annick/
Helena

