Notulen MR-VERGADERING 13 oktober 2021

Aanvang: 19:30 uur
Locatie: obs de Hofmaat

Aanwezig:
Voorzitter: Olaf
Notulist: Henrieke
Verder aanwezig: Kelly, Celine, Bert, Sonja op school
Petra en Ivon online aanwezig

1. Opening

2. Notulen van de vorige vergadering, 14 september 2021.
•

•

Voor dit schooljaar zal er nog geen automatische incasso gaan komen,
maar voor komend schooljaar zal dit wel een optie zijn. Het is eerst veel
werk, maar daarna heb je er gemak van.
27 oktober wil Olaf wel naar de GMR/MR avond. Inmiddels is de
uitnodiging van deze vergadering bij Olaf in de postbus gekomen.

3. Ingekomen post
• -

4. Mededelingen
• Groene schoolplein. Wij hebben "natuurlijk spelen" op het
bovenbouwplein. 1 steen ligt niet meer helemaal goed. Die moet of weg,
of beter verankerd worden. Deze kosten zijn voor school zelf, omdat de
stichting alleen zorgt voor de zandbak, duikelrek en klimboog. Voor de
andere toestellen is de school zelf verantwoordelijk. Ook voor de kosten.
Hiervoor zullen in de toekomst gelden beschikbaar moeten zijn. Dit is op
dit moment niet opgenomen in het financiële plan. Kelly heeft ook met de
OR al overleg gehad om eventueel een sponsorloop of iets dergelijks te
organiseren om voor dit soort calamiteiten geld achter de hand te hebben.

•

De school zal in de komende maanden worden "opgepimpt". Muren
worden geverfd en komt een nieuwe vloer in de gangen. Verder zijn er
nog meer wensen om de school op te leuken en te verfrissen. Deze
wensen wordt nog naar gekeken of ze gehonoreerd worden.

5. Ontwikkelingen onderwijsteams; stand van zaken (indien er
ontwikkelingen zijn)
• Verbindingen school-ontwikkelthema's zoals Rots en water dat op
meerdere scholen wordt gegeven, Begrijpend leeslessen die worden
gedeeld in het onderwijsteam. De locatie coördinatoren zouden graag
interventies samen willen om zo van elkaar te leren.
• Bouwoverleg in het onderwijsteams heeft door Corona even stilgelegen.
Gewenst is dat dit wel weer wordt opgepakt. Het kan ook op thema of
methode overleg plaatsvinden tussen de scholen. Kelly en Bert zullen dit
oppakken.

6. Vaststellen jaarplan MR 2021/2022
• Zijn goedgekeurd. Kan op de website gezet worden. Dit regelt Henrieke

7. Vastellen jaarverslag MR 2021/2022
• We lopen dit verslag door. Er zijn een aantal aanpassingen gedaan en
daarna is deze goedgekeurd. Kan op de website gezet worden. Dit regelt
Henrieke

8. Formatieoverzicht naar aanleiding van teldatum 1 oktober
• Vorig jaar 1 oktober 149 nu 146 leerlingen. NPO gelden hebben we
ingezet voor een deel aan een formatieplaats.
• Verdeling groepen voor komend schooljaar zal weer 6 groepen zijn, maar
door de NPO gelden zullen er misschien wel weer 7 groepen geformeerd
mogen worden net als dit schooljaar.

9. Profilering
• Zorgen dat de inloopochtend wel weer in een "werkende" school laten
plaatsvinden. Dan proef je de sfeer van de school.
• Op de site van de school zou het mooi zijn dat er een filmpje van een
impressie van de school in bedrijf laat zien. Sonja gaat informeren of er
iemand is die dat voor school zou kunnen doen.

•
•
•

Vanuit de ouderbetrokkenheid: profilering, inzetten sociale media (start
mee gemaakt), wat ouders belangrijk vinden zichtbaar maken.
Flyer en tasje mee tijdens de rondleidingen.
Dit punt op de agenda laten staan voorlopig

10.
•
•
•
•
•
•

Onderwerpen voor bezoek van CvB (13 december)
Invalpool, hoe wordt die pool gevuld?
Samenwerking met SOPOW, wat is de meerwaarde voor ons?
Structuur bovenschools hoe verloopt dit?
Vernieuwing meubilair
Integraal huisvestingsplan
Profilering vanuit onze kant

11. GMR nieuws
• Er is gesproken over de fusie en Corona protocollen
• Er stoppen aan het einde van het jaar een aantal GMR leden. Dit zal dan
wel moeten worden op gevuld.

12. Schoolontwikkelingen/ kwaliteit
Dit zijn de ontwikkelpunten voor komend schooljaar
•
•
•
•
•

Begrijpend lezen
Rots en water
Executieve functies
Bewegend leren
Rekenmethode Pluspunt

13. Communicatie
• Vanuit de ouderbetrokkenheid is de vraag gekomen hoe er
gecommuniceerd dient te worden bij bijv. ziekmelden, tandarts en andere
communicatie. We hebben op school een borgdocument communicatie.
Deze willen we evt. als punt op de volgende vergadering oppakken.
Henrieke stuurt het borgdocument mee voor de volgende vergadering.

14. Rondvraag

•

•

•

Kelly: 24 december staat tot nu toe nog als schooldag. Er zijn vragen
gekomen of deze dag eventueel vrij zou kunnen zijn door een aantal
ouders. In de MR wordt deze mening niet gedragen.
Celine: De schoolfotograaf was behoorlijk duur. Niet voor alle ouders
betaalbaar. Ze waren wel erg mooi. Maar eventueel wel de volgende keer
bekijken wat de kosten zijn van de fotografen.
Olaf: Hoe ging de ouderbetrokkenheidsavond? We hebben een kort
verslag gegeven van deze positieve avond.

Actiepunten
Bert/Kelly
Olaf
Henrieke
Sonja
Henrieke
Henrieke

Overleg in de onderwijsteams weer opstarten.
Woont MR/GMR vergadering bij op 27 oktober
Notulen 14 september, jaarplan en jaarverslag op de website
zetten
Informeren of er iemand een filmpje van school kan maken
voor op de website.
Profilering op de komende agenda's zetten
Bij de volgende agenda het borgdocument “communicatie”
meesturen

