Notulen
MR-vergadering:

26-10-2021

Aanvang:

20.00 uur – 21.30 uur

Locatie:

via google meet

Aanwezig:

Alie Maas, Kim van Doesburg, Margreeth Dorresteijn, Annemarie,
Looijenga, Caroline van der Marel

Afwezig:

Jeffrey Veldboer (met kennisgeving)

1. Opening/welkom: 20.00
2. Vaststelling vergaderagenda: geen aanvullingen
3. Ingekomen stukken/Post: geen
4. Samenstelling MR
Annette heeft zich teruggetrokken, Alie en Annemarie gaan ouders uit de onderbouw
persoonlijk benaderen, doel is een oudergeleding van 3 personen.
5. Evaluatie start schooljaar
Onderbouw rustige sfeer, in de bovenbouw 7/8 gaat het goed, 6/7 heeft kortdurend invallers
gehad, een enkel kind heeft hier last van, met name als het om onbekende invallers gaat,
maar met regels en regelmaat gaat het goed. Het jaar is al met al goed begonnen.
Bovenbouw goed met elkaar afgestemd wat betreft manier van werken. Dit heeft een positief
effect op de kinderen. Ook goed gekeken naar het gedrag en naar de adviezen van “het
past” gekeken. Het naar voren halen van het kamp heeft geleid tot een betere band na het
samenvoegen van 2 groepen 8.

6. MR regelement: punt vervalt
7. Inzet extra gelden tot nu toe gewenste effect?
De ontkoppeling van de groepen levert veel ruimte op, iedereen erg positief. Brood en
Spelen heeft afgezegd, kunnen geen mensen leveren; Annemarie is nu in gesprek met een
onderwijsassistent van de SKLM, die meerdere dagen ingezet zou kunnen worden. Op
donderdagen helpen de gymstudenten mee met pleinwacht. Wordt vervolgd.
8. back up plan COVID
De directeuren van BasisBuren hebben geëvalueerd nav de lock downs. Kinderen die in
quarantaine krijgen een weektaak en hebben de mogelijkheid om met de leerkrachten te
mailen en een meet aan te vragen. In groep 4 is er de mogelijkheid geweest om live mee te
kijken bij de instructies. Annemarie en Kim gaan kijken naar mogelijkheden om een camera
in te kunnen zetten in zulke situaties.
9. samenwerking Lienden en Ommeren
Afgelopen maandag een clusterstudiedag, richt zich met name op gemeenschappelijk
onderwerpen, directeuren werken samen, kijken naar overlap en naar de mogelijkheden om
kennis en kunde te delen. Ommeren moet de komende 2 jaar voldoende leerlingen houden
om open te kunnen blijven. Gezamenlijk MR vergaderingen worden beperkt tot 1 keer per
jaar. Dit gaat dan met name over zaken die vanuit de gemeente spelen, met name
bezuinigingen (gymzalen etc).
10. vergadercyclus opnemen in agenda
jaarcyclus inplannen in de agenda voor de vergaderingen. Annemarie zal het digitaal
versturen, zodat de voorzitter het op kan nemen in de agenda.
11. Cito uitslagen, hiaten na COVID

Er is op groepsniveau gekeken naar hiaten en daar wordt in de klas aan gewerkt. Op
schoolniveau wordt er door Marleen gekeken naar trends. Daar zijn 3 trends uitgekomen:
Groep 3 technisch lezen onder het landelijk gemiddelde. Groep 4 heeft een Corona
achterstand, technisch lezen, RT-er voor 6 maanden aangetrokken om Naomi te begeleiden;
ook achterstand in rekenen, hiervoor wordt ook een plan gemaakt. Groep 6 M meting valt
elke keer tegen, trekt later weer bij. Hier wordt specifiek naar gekeken.
NPO gelden zouden voor 2 jaar beschikbaar zijn, volgend jaar wel minder, maar nog niet
duidelijk hoeveel.
12. Terugkoppeling GMR: nog geen terugkoppeling ontvangen van Marjan, volgt.
13. Jaardoelen
●

Stichting leerkracht verdiepen

●

EDI 2.0

●

Cito resultaten

●

Begrijpend en technisch lezen

●

Ouderbetrokkenheid werkgroep

●

Eigenaarschap werkgroep

●

PBS blijven borgen

●

Coöperatieve werkvormen: werkgroep

Het jaar is 5 periodes gedeeld en per periode ie een invulling gemaakt mbt het realiseren
van de jaardoelen. 11 jan is er een inspectiebezoek gepland.
14. Communicatie
Delen sociaal veiligheidsplan met ouders bijvoorbeeld in de week van het Respect.
15. Mededelingen: geen

16. Rondvraag: geen
17. Sluiting vergadering: 20.25

