
Notulen MR 25 januari 2022

Notulen MR vergadering Jan Ligthartschool
Datum en tijd 25-01-2022

19.30 – 21:00 online
Aanwezig Liesbeth Timmermans, Ina Roelofs, Willeke Rauwers, Tenno

Kolkman, Eveline Maljers, Kim Van Der MeijdenJulia van
Broeckhuijsen, Anne Drent en Lotte van Dijk (vanaf 20:00)

Afwezig met
kennisgeving

Nathalie Jansen

Voorbereidende
documenten

Concept notulen 09-11-2022
Vragen oudergeleding MR JLS cultuurschool
Cultuur plan: Tot bloei komen met cultuureducatie!

19:30 Opening en vaststellen agenda
De notulen van de vorige vergadering (09-11-2022) worden goedgekeurd. Er worden nog
wat kleine dingen aangepast.

Medelingen
-De begroting 2022, NPO gelden en het JOP zijn door de MR goedgekeurd en ondertekend.
-Bezoek CvB is als positief ervaren.
Parels: Fijne sfeer op school, directie is goed benaderbaar, fijne manier van omgaan met
corona.
Puzzels: Niveau Engels, betrekking ouders ivm corona, voedselbeleid.
-De Montessorischool gaat een brief naar de GMR schrijven over beleid maken op het geld
dat overblijft aan het eind van het financiële jaar. Hoe kunnen scholen, in de toekomst, dit
overschot op de begroting op een zinvolle manier inzetten? Als ze de brief hebben
opgesteld, delen ze die met ons. Dit wordt per mail gedeeld binnen MR en met Julia voordat
we onze handtekening eronder zetten.

19:45 Afscheid en overdracht van Tenno
Samenwerking OR: hier is nog geen actie uit gekomen, ivm corona.
Google Drive: iedereen heeft nu toegang en kan erbij.
We wensen Tenno (en zijn zoon) veel geluk op zijn nieuwe school.

19:50 Kennismaking Kim van der Meijden
Kim stelt zich voor en vertelt over haar betrokkenheid bij school. ICT zorgt ervoor dat Kim
toegevoegd wordt aan de mail.



20:00 Tijdspad werkverdelingsplan
De kwaliteitskaart is binnen de leerteams gedeeld en goed ontvangen. Het tijdspad wordt
gevolgd en loopt. In november 2022 zal de kaart geëvalueerd worden en zal dan op de
MR-agenda terugkomen.

20:15 Terugkoppeling scholing MR en de achterban
De cursus viel een beetje tegen.
Tips vanuit de cursus:
-niveau taalgebruik stukje MR op de website moet worden aangepast,
-ook de plek van de MR op de website, waar kunnen ouders de MR vinden?
-reglementen & statuten, jaarplan MR en studiegidsen ontbreken op de website,
-suggestie: kortere notulen en niet traceerbaar naar personen.

Afspraak: één vast format voor de notulen en een vaste notulist.
Actie: GMR vragen of er een recentere versie is van medezeggenschap statuten.

20:30 Terugkoppeling ouderpanel
Onderwerp: communicatie via Social Schools
Gemêleerd gezelschap, 14-16 ouders.
Over het algemeen waren ouders heel positief, met een paar mooie aandachtspunten.
Tip: open lessen, open te zetten voor het hele jaar, zodat iedereen de kans krijgt om te gaan.
Weer een vaste broertjes en zusjes avond voor oudergesprekken.

Er is een pilot geweest om ouders onderling met elkaar te laten communiceren binnen
socialschools, hier is amper gebruik van gemaakt.
Er is behoefte aan meer informatie over alle handigheden van Social School.
Communicatie wordt wisselend ervaren: sommige ouders vinden dat er teveel wordt
gecommuniceerd anderen te weinig. Er zijn wat kleine dingen rondom de communicatie
veranderd zoals een bijgevoegd document dat te lezen is op de telefoon.
Vraag van de MR: komt er een terugkoppeling in nieuwsbrief?

20:50 JLS Cultuurschool; beleid en uitvoering (bijlage)
Het cultuurplan is besproken en de vragen die hierover zijn beantwoord.
De MR vindt het een mooi en volledig plan geworden.

21:05 Update vanuit directie
-Stand van zaken Schoolplan 2022-2025: op dit moment heeft dit nog niet de aandacht, de
focus ligt nu bij corona.
-Stand van zaken Corona: er zal een bericht over de nieuwe maatregelen/versoepelingen uit
gaan.



-Stand van zaken tevredenheidsonderzoek: volgt in februari 2022 en wordt door Flores
uitgezet.
-Aantal jaargroepen school 2022-2023: 19, meer passen er niet in het gebouw. De vraag is
wel: 6 kleutergroepen en 4 groepen 5/6 of 5 kleutergroepen en 5 groepen 5/6.

21.15 Wvttk
-GMR: Er is contact met de GMR via de App groep. De notulen van 14 december 2021 en
de agenda van 18 januari 2022 zijn gedeeld, de volgende vergadering is op 15 maart 2022
-Stand van zaken ouderavond carrousel (online of fysiek, datum): De vraag is met het MT
besproken; leuk idee om met workshops te werken. Wellicht op een avond in mei/juni. Komt
terug. Datum wordt nog geprikt.

Rondvraag
-Hoe communiceren we binnen de MR? Er zijn meerdere appgroepen en via de mail.
-Wie pakt de actie (samenwerking OR) op? Er zal een moment worden geprikt met de OR.
-Er is een startcursus MR. Deze kunnen nieuwe leden volgen. De informatie hierover is
gedeeld.


