
Vergadering MR
Datum dinsdag 5 juli 2022
Tijd 19.30 – 21.30
Locatie                        Heijenoordschool
Notulist                        Dennis
Notulen MR-positie/opm

1. Opening

Iedereen is er inclusief de twee nieuwe MR-leden.

2. Opmerkingen n.a.v. Notulen en actielijst 10 mei 2022

Voorafgaand aan de vergadering besproken.

3. Korte introductie MR en nieuwe leden MR

Marieke heeft besproken op welke wijze de informatievoorziening binnen de MR verloopt. De nieuwe

MR-leden worden hier zo snel mogelijk aan toegevoegd.De nieuwe leden worden zo snel mogelijk

toegevoegd aan de drive waar de documenten staan.

4. Agenda MR 2022-2023

De vergaderdata zijn rondgestuurd en zijn nu definitief. De data worden opgenomen in de

Schoolkalender.

5. Mededelingen directie (Judith)

a. Vooruitblik komend schooljaar

Jaarplan met evaluatie wordt nog doorgestuurd naar de gehele MR ter informatie.

Nieuwe jaarplan:

-Rekenen: begeleiding expertise (EDI)

-W.O.: Kenniskaarten

-Taal: Onderdeel schrijven, verder ontwikkelen.

Uitwerken taalonderdeel spreken/luisteren.

-Gedrag: Goud jaar van maken i.p.v. Gouden weken, samen met ontwikkelteam Leren leren en

Sociaal gedrag. Regels en routines weer inslijpen.

-CMK -traject: We gaan aan de slag met ontwikkelkaarten. We richten ons met name op de

vaardigheid: Presenteren.

b. Tevredenheidsonderzoeken

De tevredenheidsonderzoeken zijn besproken en doorgenomen.

Over het algemeen hebben ouders, stamgroepleiders, OOP en kinderen een positief beeld van

de school. De kritiekpunten hebben we doorgenomen en daar is voor de komende jaren waar

mogelijk een plan van aanpak op geschreven.



c. Veiligheid schoolomgeving

In de zomervakantie komen er bij beide locaties 'schoolzones' (Borden, bestickering op de weg).

d. HB pilot evaluatie

Een aantal kinderen van onze school heeft bovenschools deelgenomen aan een pilot op gebied

van hoogbegaafdheid. De dame die deze lessen gaf is gestopt, er wordt momenteel druk gezocht

naar een opvolger. Dit blijkt echter minder makkelijk dan gedacht.

De MR heeft Judith input gegeven zodat er mogelijk toch snel een geschikte kandidaat gevonden

kan worden.

6. Status bankrekening en BTW Stichting Oudergelden

Mark heeft toegelicht hoe de stichting en de bankrekening tot stand zijn gekomen. Er is nu officieel

getekend om de bankrekening te openen. Mark en Bastiaan zullen komend schooljaar niet langer lid zijn

van de stichting. De nieuwe leden van de oudergeleding zal gevraagd worden om hun positie over te

nemen.

—---------------------------------------------------------------------------------------------

7. Ouderavond 17 oktober

De oudergeleding spreekt na de vakantie samen af om een uitnodiging te maken voor de ouderavond.

Het thema van de ouderavond sluit aan op het gouden jaar binnen het onderwijsprogramma.

8. Identiteit Jenaplan onderwijs

Manna en Lucienne gaan zich inzetten om komend schooljaar het Jenaplan meer op de agenda te

zetten. Kijken naar onze visie en wat we terugzien in de stamgroepen. Er is op een teambijeenkomst over

dit onderwerp gesproken en uitgewisseld.

9. Werkdrukverlagende middelen

Het plan is gedeeld met alle MR leden en is door de PMR goedgekeurd.

10. Commissiebezetting MR

De huidige commissiebezetting doorgenomen. Gevraagd wordt aan alle MR-leden om na te denken over

de bezetting voor komend schooljaar. De komende vergadering gaan we de commissiebezetting invullen.

11. GMR

Geen nieuws

12. Rondvraag



Geen rondvraag

13. Sluiting

—---------------------------------------------------------------------------------------------

14. Wat communiceren we?

-In de laatste vergadering van dit schooljaar hebben de twee nieuwe MR-leden zich voorgesteld en

hebben ze de rest van de vergadering bijgewoond. We heten ze van harte welkom. Aan het eind van de

vergadering hebben we afscheid genomen van Bastiaan en Mark. Heren van harte dank voor jullie inzet!

-De vergaderdata van het nieuwe schooljaar zijn vastgesteld. Zoals jullie weten zijn de vergaderingen

openbaar. Mocht je de vergadering een keer als toehoorder bij willen wonen, laat ons dit dan weten.

-Het jaarplan is geëvalueerd. De speerpunten voor komend schooljaar zijn besproken , te weten:

-Rekenen: begeleiding van Expertis wordt voortgezet. Zij begeleiden ons bij het EDI-traject

(Expliciete Directe instructie).

-W.O.: We onderzoeken hoe we de geleerde kennis vast kunnen leggen en kunnen borgen.

-Taal: Onderdeel schrijven verder ontwikkelen. Uitwerken van het taalonderdeel

spreken/luisteren.

-Gedrag: Goud jaar van maken i.p.v. gouden weken, samen met ontwikkelteam leren leren.

Regels en routines weer inslijpen.

-CMK (Cultuur Met Kwaliteit) -traject: We gaan aan de slag met ontwikkelkaarten die door Rozet

ontwikkeld zijn. We richten ons met name op de vaardigheid presenteren.

-We zijn blij met de uitkomst van de verschillende tevredenheidsonderzoeken. De aandachtspunten die

uit de onderzoeken naar voren zijn gekomen hebben onze aandacht.

- Save the date! 17 oktober staat de ouderavond georganiseerd door de oudergeleding van de MR op het

programma. We hebben ervoor gekozen het thema van de avond aan te laten sluiten bij het thema waar

de school mee bezig is: Het Gouden jaar: hoe kunnen we als ouder bijdragen aan het welbevinden en

gedrag van onze kinderen in en rondom school

Volgende vergadering: dinsdag 27 september 2022
I = Instemming
A = Advies
P = Personeelsgeleding
O = Oudergeleding
MR = Medezeggenschapsraad


