Vergadering MR
Datum
Tijd
Locatie
Notulist

woensdag 22 september 2021
19.30 – 21.30
Heijenoordschool
Dennis

Agenda
1. Opening
Manna afwezig, Mark afwezig, Wouter sluit later aan.
2. Notulen en actielijst 25 mei 2021
Notulen zijn akkoord en de actielijst is doorgenomen.
3. Mededelingen directie (Judith)
a. Concept onderwijs Jaarplan 2021-2022
We behouden dezelfde ontwikkelteams. Rekenen en taal zullen de grootste ontwikkeling
doormaken. Met rekenen implementeren we het EDI instructiemodel, gericht op onze
nieuwe methode ‘getal en ruimte’. Het ontwikkelteam taal richt zich met name op de leerlijn
schrijven.
Als het jaarplan definitief is, stuurt Judith deze rond naar de MR leden. Bij akkoord tekent
Marieke namens de MR.
b. Toelichting NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs)
We hebben het document doorgenomen.
Een deel van de NPO gelden wordt besteed aan:
-rekenen: Extra scholing en materialen op gebied van automatiseren en het rekendomein
‘ getallen’
-Taal: Extra scholing en materialen om de leerlijn Schrijven goed vorm te kunnen geven.
-SEO: Personeel schoolt zich in ‘rots en water’, zodat we de expertise in school hebben.
Door de NPO gelden zijn er veel mensen in de school gehaald en er blijven weinig mensen
over in de invalpool. Vanuit het bestuur is er aangegeven dat geen klas naar huis gaat, dus
dat de leerkrachten die aan zijn genomen om onderwijsachterstanden weg te werken, voor
de groep moeten staan. Judith heeft aangegeven bij bestuur dat zij daar niet achter staat,
maar het bestuur neemt hiervoor de verantwoordelijkheid. De algehele situatie met het
leerkrachtentekort vinden wij zorgelijk .De MR had het prettig gevonden als het bestuur ons

direct had benaderd met deze situatie. Vanuit de MR sturen wij een bericht naar het bestuur
en we nemen de GMR hierin mee. Marieke maakt hiervoor een opzetje.
c. Werkverdelingsplan
Is goedgekeurd door de PMR.
d. Update stand van zaken Tra/Siza en verkeerssituatie rondom school
In de eerste week is er aandacht gevraagd voor het verkeer in de wijk. Er heeft een stuk in
de Gelderlander gestaan. De kinderen hebben een verkeersactie uitgevoerd samen met de
wijkagent.
e. Update rondom Corona
i. ontwikkelingen op schooljaar 2021-2022
De stamgroepen hoeven vanaf heden niet meer in quarantaine evenals de
stamgroepleiders die gevaccineerd zijn.
ii. besluit halen/brengen van ouders na 25/9
In de bouwen is er gesproken over het ophalen en wegbrengen van de kinderen.
Midden en bovenbouw zouden graag zien dat de kinderen zelfstandig de school
inkomen. Na schooltijd zijn ouders welkom om even in de groep te kijken of kort
met de stamgroepleiders te spreken.
Judith maakt een concept voor een plan om ouders weer de school in te halen. MR
en MT helpen bij het maken van dit plan.
f.

Evaluatie Ouderbijdrage 2020-2021
Is het mogelijk om de ouderbijdrage automatisch te incasseren ( toestemming van ouders
bij start op onze school). De nieuwste versie (in Excel) wordt door Judith met ons gedeeld.
Deze wordt daarna door de commissie Financiën gecontroleerd en moet vervolgens worden
goedgekeurd door de oudergeleding.

g. Korte update Hoogbegaafdheidonderwijs
Pilot draaien met 3 kinderen van Anke Smeets. 1 ochtend in de week op de Pieter
Brueghel. Judith deelt de opzet van de pilot.
----------------------------------------------------------------------------------------------4. Oprichting stichting oudergelden
Judith is hierover in gesprek met het bestuur. Wij willen hier graag haast achter zetten, maar zijn
hierin afhankelijk van het bestuur.
5. Jaarverslag MR 2020-2021
Het MR jaarverslag is goedgekeurd en kan gepubliceerd worden op de website.
6. Ouderavond mediawijsheid: 12 oktober haalbaar?

In overleg met elkaar hebben we besloten de Ouderavond Mediawijsheid voor nu niet door te laten
gaan. Op een later moment willen we eerst polsen welke onderwerpen er bij ouders leven. We zijn
allen van mening dat een inhoudelijke ouderavond naast informatief ook verbindend moet werken.
Daarom geen online bijeenkomst.
7. Relatie GMR
Geen mededelingen. We informeren of we de agendapunten van de GMR kunnen ontvangen.
8. Rondvraag
niets
9. Wat communiceren we?
Het onderwijsjaarplan is bijna gereed en wordt vervolgens voor akkoord aan de MR aangeboden.
De oprichting van de stichting oudergelden laat helaas nog op zich wachten. Vanuit de MR gaat een
brief uit naar het bestuur, om aan te geven dat we vooraf gekend hadden willen worden over de
besluitvorming rondom de aanpak van invalkrachten. De ouderavond over Mediawijsheid gaat dit
kalenderjaar niet door. In het nieuwe jaar beraadt de MR zich over een nieuwe ouderavond.
Het jaarverslag van de MR (schooljaar 2020-2021) wordt beschikbaar gesteld op de website. Het
MR-reglement wordt in oktober bijgewerkt naar het nieuwe schooljaar en zal daarna ook op de
website gepubliceerd worden.
10. Sluiting
Volgende vergadering: maandag 15 november 2021
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= Instemming
= Advies
= Personeelsgeleding
= Oudergeleding
= Medezeggenschapsraad

