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Actielijst

19:40 Opening en vaststellen notulen en agenda, actielijst doornemen
De notulen van de vorige vergadering (08-03-2022) worden aangepast en kunnen daarna op
de website.
De actielijst wordt besproken en up-to-date gemaakt.

20:10 Schoolbudget (begroting/financiën en toegekend projectgelden)
De uitgaven van dit jaar zijn nog niet helemaal bijgewerkt, dit zal binnenkort gebeuren.
In verband met de salarisverhoging van de leerkrachten en mobiliteit is het nog onduidelijk
hoe we dit jaar financieel uitkomen, wij lijken er gunstig voor te staan. In juni 2022 is hier
meer over bekend.

20:25 Tussentijdse evaluatie NPO-gelden
De NPO-gelden zijn dit schooljaar ingezet op 3 ondersteuningsniveau’s.
Ondersteuningsniveau 1: om de basiskwaliteit in de klas te vergroten, bijvoorbeeld door de
inzet van EDI-coaches.
Ondersteuningsniveau 2: onderwijsassistent in de klas.
Ondersteuningsniveau 3: ondersteuning van een leerkracht of onderwijsassistent buiten de
klas.

Er is een peiling onder het team gehouden, het team heeft aangegeven van welke
ondersteuningsniveaus ze het meest baat bij hebben, daarnaast hebben ze aangegeven
hoe ze de verdeling het komende schooljaar graag zien. Er zijn komend schooljaar minder
NPO gelden beschikbaar. Uit de evaluatie is gebleken dat instucties buiten de klas aan groepjes
kinderen het minst effectief zijn. Hier zal het komende jaar minder op worden ingezet.

20.35 Doorstart Nederlands Kennis Curriculum
Ook over het NKC heeft het team een evaluatie ingevuld. Er is uitgekomen dat er komend
schooljaar nog twee pilots zullen worden gedaan. 27 collega’s hebben de evaluatie ingevuld,
5 geven aan niet met het NKC te willen starten. Met hen zal een gesprek worden gepland.



De rest van het team wil graag nog 2 pilots doen komend schooljaar om het NKC goed uit te
proberen. Het vraagt namelijk veel van de leerkrachten in de voorbereiding van de projecten.

20.45 Ouderpanel terugkoppeling 14 april 2022
Er waren 30 ouders op de avond over ‘de rol van ouders en school in de opvoeding’. Er
werd met elkaar gesproken naar aanleiding van stellingen. De avond is als zeer positief
ervaren en er was grote betrokkenheid bij de ouders. De verschillende meningen gaven een
mooie ingang tot discussie.
Een speerpunt was huiswerk, televisie kijken onder het eten op school en het gezonde
voedingsbeleid van de school. Deze punten zullen nog een keer met het team en in de
leerteams besproken worden. Afgesproken is dat er vanuit de oudergeleding van de MR
altijd iemand aansluit bij een ouderpanel.

21.00 GMR 13 april 2022
13 april was er een middag voor de MR’en van alle scholen van Flores. Het was een mooie
middag er werd veel met elkaar gedeeld. Er bleek bij de aanwezigen behoefte te zijn om te
werken met een jaaragenda van de GMR en meer betrokkenheid bij de GMR, bijvoorbeeld
door notulen op tijd te delen e.d.. Ook bleken er grote verschillen in het aantal leden in de
GMR per school en zelfs per wijk. Onze
school is goed vertegenwoordigd.

Om mee te nemen naar komend schooljaar (2022-2023):
-andere MR voorzitters hebben meer contact tussentijds met de directeur
-de notulen van de vergadering eerder vaststellen
-het werken in commissies binnen een MR

Brief vanuit de MR van de Montessori school aan CvB: hun vergadering is meerdere keren
verplaatst, hier hebben we verder niets meer over gehoord.

21.20 Wvttk
-Stand van zaken Werkverdelingsplan: ivm met de nog te regelen vervanging kan deze nog
niet verder worden uitgerold.
-Stand van zaken contact OR: het eerste contact is gelegd, maar heeft nog niet tot een
concrete actie geleid.
-Stand van zaken ouderavond carrousel: wordt vervolgd
-Stand van zaken Social Schools: navraag of MR leden via Social School ook berichten aan
ouders kan versturen. Kan dit ja/ nee?
-Update schoolplan: dit loopt, maar is nog niet af.
-Corona update: op dit moment zijn er minder zieke collega’s. Maar corona is nog niet weg.

Volgende vergadering: 7 juni 2022, 18:30 met eten



21.30 Rondvraag
-Vergaderingen komend schooljaar? Er wordt input gegeven voor de planning van de
vergaderingen voor de jaarkalender van komende schooljaar 2022-2023 door de MR.
-Hoe zit het met studiedagen? Er is een vaststaand aantal uur afgesproken dat leerlingen
naar school moeten gaan. De studiedagen worden hierop aangepast. Het kan zijn dat het
aantal studiedagen per jaar verschilt. Komend schooljaar zullen er minder studiedagen zijn.


