MR vergadering 9 september
aanwezig: Willemijn, Jan, Dina, Elsbeth, Laurens, directie
Notulist: Jan
Toeschouwer/aspirant PMR-lid: Esther
Voorstelrondje voor Esther
Liselot is als aspirant afgehaakt.
directie sluit aan
covid
Het is onduidelijk of kinderen tot 12 jaar getest moeten worden, verschillende antwoorden
van GGD-medewerkers.
directie: ooada voert een overwogen beleid, scholen binnen het bestuur geen eigen
protocollen laten ontwikkelen
MR: Wat als iemand - van school - positief getest wordt?
Antwoord dir: tzt overleggen met de GGD
quarantaine voor kinderen wordt over nagedacht, digitaal onderwijs met - bijvoorbeeld - een
webcam?
omr: waarom geen commerciële testen?
Antwoord dir: gaat de school niet doen, geen onderwijsgelden naar commerciële partijen.
GGD moet voorrang geven aan onderwijspersoneel voor testen
Diversen
omr-lid: whatsapp groepen, hoe doe je dat?
antwoord PMR: mailing rond laten gaan aan de ouders van een betreffende klas waarbij zij
op de hoogte worden gebracht van het bestaan van de app-groep en hoe zij zich kunnen
aansluiten.
dir: Summercamp geslaagd. Volgend jaar liever meer ‘gemengd’ gezelschap; niet alleen
kinderen met een sociale- of taalachterstand.
OMR: is Portfolio als ontwikkelingsteam weg?
PMR: ja, ‘verbindend gezag’ is ervoor in de plaats gekomen
omr: vragen over directiemededelingen
omr-lid: wat is een TLV?
dir: dat een kind beter naar een andere school kan gaan
BSO
OMR-lid: onrustig in de hal tijdens BSO
OMR-lid: misschien suggesties ter verbetering aanreiken bij de BSO?
algemene stemming: niet bemoeien met BSO, hebben zelf een oudercommissie

Bijgebouw (uitbreiding op voetbalplein)
voorlopig twee portacabins na de kerstvakantie, 6 mooie lokalen na de zomervakantie 2021
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Bouwweg: de keerlus wordt verkort, wens aan de gemeente om de poort te verplaatsen,
steun van de MR gevraagd hiervoor, als de gemeente er niet mee instemt
nieuwbouw 2024: BSO in eigen beheer nemen. Kan dan beter geïntegreerd worden in de
edcatiestijl van de school. Levert bovendien 700 m2 extra gecombineerde ruimte op voor de
definitieve nieuwbouw
vragen/opmerkingen mbt jaarplan
OMR: Engels op de kcza lijkt meer aan de hand.
Dir: Is tijdens de studiedag aandacht aan besteed. Team moet er gewoon mee aan de slag
omr: houden we het percentage engels statistisch bij? 30%? Kunnen we als ouders daar
inzicht in krijgen?
actie directie: ouders actief informeren over Engels in de les (er zijn informele klachten bij
ouders over te veel, dan wel te weinig aanbod van Engels)
omr-lid: is er een ontwikkelplan internationalisering?
Dir/PMR: ja, in november alle ontwikkelplannen bespreken in de MR vergadering.
dir: verbindend gezag, Directie ervaart nu al positieve ervaringen van verbindend gezag,
ouderavond rond dit onderwerp in oktober.
OMR-lid: wordt er nagedacht over het meten van onderwijsresultaten?
dir: ja
besluit: binnen ontwikkelteams periodiek resultaten toetsen
vragen/opmerkingen jaarverslag
omr-lid snapt ‘t niet helemaal: ‘resultaten niet gerealiseerd’.
alles lijkt afgerond, maar toch niet helemaal af….onduidelijk
dir: niet alles is geborgd.
actie: Directie geeft in de toekomst meer toelichting over de resultaten van de
ontwikkelteams
het is overigens niet aan de ontwikkelteams om te borgen, maar aan het MT
omr-lid: tussenopbrengsten, wat wordt er bedoeld?
duidelijke legenda gewenst mbt de grafieken en tabellen in het jaarverslag.
actie: Directie zal eea aanpassen en een gewijzigd jaarverslag rondsturen
omr: wat gaan we doen aan begrijpend lezen?
dir: veel lezen, bibliotheek ś een keer goed aanpakken. Bieb moet op orde.
budgettering: 16000 euro over (VLOA’s, Asielzoekersgelden en hogere basisvergoeding
door schoolgroei)
omr: tso-bijdrage verhogen?
actie dir/omr: jaarverslag en jaarplan aanpassen en rondsturen naar de MR-leden.
actie: website aanpassen aan scheiding kinderrijk/Kindercampus
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