Notulen MR-vergadering van 24 maart 2022
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: obs de Hofmaat

Voorzitter: Olaf
Notulist: Henrieke
Verder aanwezig: Petra, Celine, Sonja, Gabrielle (online)
Afwezig: Ivon (met kennisgeving)

1. Opening

2. Notulen van de vorige vergadering van 25 januari 2022
• Meubels: Sonja gaat met Bianca 7 april naar de BCI om meubels uit te zoeken. Voor groep
3 t/m 8 worden nieuwe meubels uitgezocht. We proberen eerst voor groep 7 en 8 de
meubels binnen te krijgen. De rest kan dan later volgen. In groep 7 en 8 is de nood het
hoogst.
• Profilering. Er is naar meerdere bedrijven gekeken wat betreft het filmpje van onze school.
Overleg hierover is nog niet doorgegaan. Wordt nog vervolgd.

3. Ingekomen post
• Post over HVO/GVO
• Info MR

4. Mededelingen
• Gabrielle:
Op basis van signalen van ouders heeft de MR vraagtekens gezet bij de gevolgde
procedure en aanstelling. Namens de gehele MR wordt een brief opgesteld naar
bestuur en directie OBS de Hofmaat.
Inmiddels hebben we dan wel een antwoord, maar deze gaan we nog wel bespreken
tijdens volgende vergadering.

5. Terugkoppeling GMR

•

•
•
•

Er wordt gesproken over de zorgen over het invalprobleem. Wij vallen voor elkaar in, maar
de rek is er wel uit. Tot nu toe is er nog maar 1 middag een groep naar huis gestuurd. Voor
de toekomst weten we niet of we alle zieken nog kunnen blijven vervangen.
Fusie ontwikkelingen: Het enige wat er staat is, dat er een brief is gestuurd voor een
juridische check.
Voor een volgende vergadering Ellen Lansink uitnodigen (vanuit de GMR) om ons bij te
praten over de fusie.
Wij zouden als personeel nog verder ingelicht worden, dit is nog steeds niet gebeurd. Ook
de locatie-coördinatoren zijn nog niet bij gesproken op dit moment.

6. Schoolontwikkeling/kwaliteit
• Wij bekijken samen de barometer van de M-toetsen.
• Gabrielle bespreekt wat we zien en waar nog aan gewerkt moet worden. En natuurlijk ook
wat goed gaat.
• De barometer is niet voldoende, je kan geen groei zien.
Bovenschools hebben ze hierover gesproken en ze gaan aan een nieuw bestand werken,
zodat dat we ook de groei over een aantal jaren kunnen zien. Deze wens is al meerder
malen besproken in onze MR.
• Begrijpend lezen en rekenen valt negatief op.
• We zijn in gesprek met de uitgever om de rekenmethode verbeterd te zien. In het nieuwe
schooljaar gaan we waarschijnlijk met een nieuwe methode werken. We zitten nog in de
ontdek- en uitprobeerfase.

7. Jaarrekening
• Schuiven we door naar de volgende vergadering, zodat we het op papier of op een
Digibord bekeken kan worden.

8. Samenstelling MR/verkiezing
• Olaf zit in zijn laatste jaar. Hij heeft 2 termijnen van 3 jaar erop zitten en moet na dit
schooljaar stoppen. Gabrielle gaat een verkiezing uitschrijven. Dit gaat zij volgende week
in de nieuwsbrief van april meenemen.

9. Communicatie
• Het, ineens, erg dalende Cito begrijpend leesniveau in groep 5 had beter vooraf even
gemeld kunnen worden bij de ouders. Normaal wordt dit tijdens de gesprekken toegelicht,
nu was dat anders. Ouders kregen vooraf de Cito scores mee naar huis, zodat ze deze al
hadden om te bekijken vooraf het gesprek. Hopelijk hoeven we niet meer online 10
minutengesprekken te voeren.
• Corona: kinderen hoeven vanaf 15 maart niet meer preventief te testen. Ze mogen nog
wel zelftesten meenemen van school bij klachten.

•
•

Nog wel prettig om te melden dat als er Corona in een klas is. Zo kun je als ouder je kind
beter in de gaten houden en testen bij klachten.
Hybride onderwijs (voor kinderen die thuis zijn door Corona) krijgen vergt veel van een
klas. Het onderwijs in de klas heeft daaronder te lijden. Een mogelijke tussenoplossing is
om wel de weektaak mee te geven aan leerlingen die niet ziek zijn. Ouders zouden dan
aan moeten geven of het mogelijk is om thuis wat werk te doen. Op de nieuwsbrief van
april komt deze informatie te staan.

10. Profilering
• Er zijn 2 partijen die een offerte hebben uitgebracht voor een filmpje van onze school. Er
zit een prijsverschil in.
• Gabrielle heeft ervaring met 1 van de partijen, zij is daar positief over, de ander kent ze
niet.
• Petra heeft nog een verzoek of ouders ook een inbreng mogen hebben, omdat de
leerkrachten andere eisen hebben dan de ouders. De ouders moeten enthousiast worden
van het filmpje, dus belangrijk dat daar ook naar geluisterd wordt.
• Streefdatum van het filmpje is het liefst voor de zomervakantie. We willen wel graag de
verbouwing klaar hebben voordat er gefilmd wordt.
• We hebben de open dag gehad. Best veel ouders hebben de kinderen nog zo jong dat het
nog niet heel interessant is voor de ouders. Er wordt gedacht aan een eventuele tweede
open dag in het najaar. Dit moet nog in overleg met andere scholen.

11. Rondvraag
• -

Actiepunten
Olaf
Henrieke
Gabrielle
Gabrielle

Ellen Lansink uitnodigen voor de volgende vergadering van
19 april
De Jaarrekening op de volgende agenda zetten
Op de nieuwsbrief van april een verkiezing voor een nieuw
MR lid zetten
Einde hybride onderwijs op nieuwsbrief van april melden

