
Notulen MR vergadering 22-06-2022

Aanwezig: Dennis (vz), Ina, Esther, Priska, Kevin, Jack (dir.)

1. Dennis heet iedereen van harte welkom

2. Notulen
Aanvulling m.b.t. schoolplein. Derde bijeenkomst. Docent van Natuurcentrum heeft uitleg
gegeven over de invulling van het schoolplein. Schets gemaakt van het nieuwe plein.

3. Mededelingen
A. Verzoek van de OR om de ouderbijdrage met 10 euro te verhogen naar 60 euro. Het
afgelopen schooljaar heeft 94 procent van de ouders de ouderbijdrage betaald. Dennis
neemt contact op met de voorzitter van de OR. Dit punt wordt verder via de mail behandeld.

B. Dennis geeft aan dat hij de controle van de kascommissie van de OR ook dit schooljaar
weer op zich wil nemen.

4. Beleidsstukken
A. Schoolplan 20/24. Teambuilding van een familiecultuur naar een professionele cultuur.
Route is uitgezet, maar nog niet afgerond. Er is een werkgroep gedrag. Zowel voor het team
als voor de leerkrachten. De vorming van een leerteam over dit onderwerp draagt bij aan de
ontwikkeling.

Dit schooljaar scoren we relatief hoog m.b.t. de Centrale eindtoets. Het is fijn om te zien dat
we een mooie score hebben gescoord. Het zegt nog niet zoveel over de spreiding van deze
scores onder de kinderen.

B. In het jaarplan is het onderdeel CHECK / evaluatie nog niet ingevuld. Kevin geeft aan dat
het misschien verstandig is om hier door de ambassadeurs van de verschillende peilers over
na te denken. Kevin brengt de formatie van een Leerteam Ambassadeurs in. Het idee is dat
het bijdraagt aan de ontwikkeling van een familiaire naar een professionele cultuur.

C. Schoolgids. We hebben het idee dat het algemene beeld dat ouders en anderen weer
een positief beeld bij de school krijgen.

D. Werkverdelingsplan. We hebben ervoor gekozen om het schooljaar te starten met drie
kleutergroepen. Dit was een punt van discussie en na een peiling onder de leerkrachten is er
gekozen voor deze indeling. Er wordt nog een enquête onder de leerkrachten gehouden om
te peilen hoe er nu over dit definitieve werkverdelingsplan gedacht wordt.

5. Rondvraag.
E. Kevin maakt een voorstel voor de agenda voor het komend schooljaar. Hij overlegt hier
ook over met Jack om ervoor te zorgen dat de beleidsstukken klaar zijn om behandeld te
kunnen worden.


