Notulen MR vergadering: 19 mei 2022
aanwezig:Titia, Cornelis, Jelmer (AC), Maarten, Bart, Marieke en Martine
notulist: Marieke
1.

Opening – 17:15
Martine opent de vergadering

2.

Notulen vorige vergadering d.d. 10 maart 2022 goedgekeurd

3.

AC
sportdag 3 t/m 8: de sportdag was erg geslaagd. Veel positieve reacties van ouders en
leerkrachten. Willemijn zal de sportdag nog met Linda (gymdocent) evalueren.
Eindfeest: Op 30 juni 2022 is het eindfeest. Feedback van startfeest wordt meegenomen
bij het organiseren van het eindfeest van 30 juni 2022. Er zijn afgelopen jaren wat
akkefietjes geweest met oud leerlingen, daarom is er besloten om geen oud leerlingen
meer op het feest toe te laten. De oud-leerlingen die nog broertjes en/of zusjes op school
hebben zijn welkom maar mogen geen introducees meenemen
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het eindfeest prettig
en veilig verloopt voor zowel team als ouders.
Schoolreisje: Het ene jaar gaat het schoolreisje naar een pretpark en het andere jaar is
het een educatief uitje. Hierbij zou het leuk zijn als het educatieve uitje in het thema past.
Hier wordt door de commissie schoolreisje wel over nagedacht maar het is niet altijd
mogelijk om het aan het thema te koppelen.
Kelder: De kelder waar de spullen van de AC staan wordt op 5 juli 2022 opgeruimd.

4.

MR
Ouderavond Steven Pont: Er waren ong. 45 ouders bij de ouderavond.
Martine heeft van ouders veel positieve feedback gekregen.
Leerkrachten waren wat kritisch over de presentatie, maar niet over de boodschap van
zijn verhaal.
Evaluatie eerste maanden nieuwe directie en het post-corona tijdperk: De directie
geeft aan dat er hard gewerkt is, veel geleerd is en dat de corona periode best intensief is
geweest. De samenwerking tussen Titia en Cornelis gaat heel goed en het team is erg
tevreden. Directie geeft aan dat ze het fijn vinden om te kunnen sparren met de MR
(oudergeleding)
AED: Voorstel voor financiële afwikkeling van de AED is dat de AC 400 euro bijdraagt. De
AC beraadt zich hierover.
Begroting 2022-2023: De begroting wordt grotendeels overgenomen van voorafgaande
jaren. Er zin niet heel veel mogelijkheden om echt te schuiven omdat veel zaken door
TWI|JS bepaald worden en vast staan.
Vakantierooster en studiedagen: Het vakantierooster wordt voorgelegd aan MR. Er is
zoveel mogelijk rekening gehouden met het handig plannen voor ouders en teamleden.
Studiedagen worden in een jaar zoveel mogelijk verdeeld over verschillende dagen van
de week, zodat niet altijd dezelfde leerkrachten terug hoeven komen wanneer een
studiedag niet op hun werkdag valt.
Kamp: Bij de begeleiding van het groep 8 kamp wordt gestreefd naar mannelijke én
vrouwelijke begeleiding.

Aantal groepsleerkrachten per :
Het streven van de school is om niet meer dan 2 groepsleerkachten voor één groep te zetten.
Dit jaar staan er in groep 6, 3 groepsleerkrachten voor één groep.
Namelijk:
• Renée Widderhoven / zij-instromer met lesbevoegdheid
• Arline Visser / leerkrachtondersteuner en PABO student
• Marieke Piek/ leerkracht
Op maandag en dinsdag staat Renée voor de klas. Marieke is dan ook aanwezig en biedt extra
ondersteuning voor kinderen in de groep 6. Zij is op maandag en dinsdag nog veel in de groep 6.
Renée geeft de lessen en is deze dagen aanspreekpunt voor kinderen en ouders. Marieke staat op
woensdag en donderdag alleen voor de klas en op vrijdag staat Arline voor de klas. Zij wordt deze dag
begeleid door Sanne Wassenaar.

Actielijstje
Martine
AC/Titia
AC/Titia

Op de jaaragenda zetten dat begin volgend schooljaar een datum moet worden
bepaald voor ouderavond door MR
Financiële afhandeling AED/liefst voor vergadering 21 juni
Beslissing broertjes/zusjes eindfeest /op zeer korte termijn

***

