Notulen
MR vergadering van 23-02-2022

tijd: 19.30 uur

locatie: De Dorpsbeuk

Aanwezig: Oscar, Jurre, Gert-Jan, Anne (deel 1), Annick, Helena

AGENDAPUNT
DEEL I

OVERLEG MET SCHOOLLEIDER

1.

Check in en agendavaststelling

2.

Mededelingen/ ontwikkelingen
 Corona
Het is rustig vwb ziektegevallen; wel nog inhalen van toetsen.
Na de voorjaarsvakantie van 'bubbels in bouwen' weer naar
meer schoolbreed (zoals pauzes). Ouders ook weer meer in
school, bijv bij portfoliogesprekken en afsluiting thema.

IR/ ACTIE/BE
AR SLUIT

 Nieuwbouw?
Er wordt door de gemeente nu een IHP (Integraal
HuisvestingsPlan) gemaakt voor alle scholen in Scherpenzeel.
Ze gaan een raming van de kosten maken voor verduurzaming
en renovatie van het huidige gebouw van de Dorpsbeuk.
Waarschijnlijk zijn de kosten erg hoog en zal men gaan zoeken
naar een passende locatie voor nieuwbouw. Belangrijk om
gunstig gepositioneerd te zijn, om leerlingen aan te trekken
vanuit alle 'wijken'.
 Voorlopige resultaten cito
Het lijkt er goed uit te zien; groepsbeeld is goed, individueel
zijn er wat verschuivingen. Begrijpend lezen gr 6 en 8 zijn wel
teruggevallen; daar zijn wel verklaringen voor. 7 maart, op
studiedag gaan we met het team de data analyseren en
bespreken.
Corona lockdown heeft wel wat impact gehad, maar dat is
vooral individueel.
In bovenbouw is nu huiswerkklas van start gegaan;
ondersteuning voor leerlingen bij het leren (bijv. van het
huiswerk of voor een toets) en ook voor leerlingen die hulp
nodig hebben bij het ontwikkelen van hun executieve functies.
 UNESCO
Team heeft in januari presentatie gehad. Hierbij kwam naar
voren dat wij al heel veel doen. Anne gaat een werkplan
schrijven. Als het af is zal Anne het delen met de MR.
Het past binnen het speerpunt Duurzaam Wereldburgerschap.
3.

Formatie
Er komt een overstap van oktobertelling naar februaritelling.
Afgelopen oktober +13  positief voor schooljaar 2022-2023.
Voor het jaar erop wordt uitgegaan van leerlingenaantal in
februari 2022; dat is wat spannender.
Formatie lijkt vooralsnog geen punt van zorg.

Anne

NPO geld dat dit schooljaar overblijft gaat mee naar volgend
jaar;
Het jaar erop wordt het geoormerkt en mag het ook nog een
keer een schooljaar 'meegenomen' worden.

4.

Anne heeft in maart volgend overleg over formatie. Volgende
MR vergadering meer.
TVO
Ouderbetrokkenheid
Vergeleken met andere scholen van bestuur komen we er goed
uit.
Aandachtspunten:
- pand kwam veel terug, in negatieve zin.
- communicatiekanalen
- tussenschoolse opvang: hier heeft Anne in de week van
14 maart een gesprek over met SNO.

Anne

Stevig:
vanuit levensbeschouwelijke invalshoek komen verschillende
thema’s aan bod. Een aantal scholen is er al mee begonnen.
Wij hebben 14 april teamtraining; na de zomervakantie
starten.
Er hoort ook een ouderavond bij: 30 mei 19.30 – 20.30 uur.
Anne gaat hier nog iets over in de media brengen.
DEEL
II
5.

Anne

OVERLEG ZONDER SCHOOLLEIDER
Vaste punten:
 Notulen vorige vergadering
Vraag mbt kosten elektriciteit blijft staan
Tabblad Begroting:
Kosten elektriciteit blijven hoog, ook al zijn er sinds vorig
jaar zonnepanelen. Hoe kan dat?  Anne zoekt dit uit.

Anne

AR moet worden IR bij de punt 5

Helena

Daarna kunnen ze op de website...
 Ingekomen post/ mail
nee
 GMR
In mail van Marian dd 22 feb vermelding over Governance;
verzoek aan Oscar of hij hier vóór 10 april op wil reageren.
6.

Kwaliteit-/ en ambitiekaarten
 Bespreken selectie kaarten
Ambitiekaart ‘Begrijpend lezen’
- Wat is de voortgang op de punten 'Doorgaande
leerlijnen' en zijn de 2f-doelen al in Portfolio
doorgevoerd?
- Nieuwe doelen voor 2021-2022: zouden Marian en
Cindy doen --> navragen.

Oscar

IR

Annick

-

Close reading is afgerond --> moet bijgewerkt in
ambitiekaart

Ambitiekaart ‘Professionalisering’
- MST wordt in maart uitgevoerd
- ‘2021-2022’ cyclus wordt helemaal doorlopen  ook
hier melding over afronding Close Reading?

lk OB/MB

Kwaliteitskaart ‘Data-analyse’
Kwaliteitskaart ‘EDI’
- 'kop' aanpassen: 'Expliciete Directe instructie'
- Voor volledigheid: literatuur op het eind melden
- Kleutergroepen moeten nog vermeld bij vakspecialisten

Annick/
Helena

Kwaliteitskaart ‘ICT’
- ‘Marjolijn’ vervangen door ‘administratief medewerker’
Foutje in link: 'paranassys'--> parnassys
‘schade aan materiaal’ --> 'als er schade wordt
toegebracht aan de laptop'
(bovenstaande is ondertussen aangepast)

Kwaliteitskaart ‘IPB’
- 500 euro --> wordt dat inhoudelijk opgemaakt, wat
gebeurt ermee als het overblijft?

Anne ?

Kwaliteitskaart ‘Kamp’
- Waar is informatie en begroting te vinden?

Matthias/
Nelleke

(bovenstaande ondertussen gecheckt en aangepast in kaart)

-

Update nodig?

Kwaliteitskaart ‘Organisatie van ons onderwijs’
- HB-gedeelte aanpassen: ook onderbouw nu flexgroep
(bovenstaande is ondertussen aangepast)

Kwaliteitskaart ‘Teamoverleg’
- MT bestaat uit 3 leerkrachten, 1 per bouw
- Deze zijn niet van PMR
(bovenstaande is ondertussen aangepast)

7.

Rondvraag en sluiting
Oscar: overweegt om volgend schooljaar overstap naar GMR te
maken.

IR: instemmingsrecht MR
AR: adviesrecht MR

