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-

Voorbereidende
documenten

Concept notulen 10-05-2022
Actielijst
Leaflet

19.55 Opening en vaststellen notulen en agenda, incl. actielijst
De volgende onderwerpen worden besproken: praktische zaken en interne afstemming (zie
huishoudelijk reglement MR).
Het punt communicatie laten we op de eerste vergadering van het komende schooljaar
(22-23) terug komen. Het is de wens om zo weinig mogelijk communicatiekanalen
gebruiken.
De notulen van de vorige vergadering (10-05-2022) worden aangepast en kunnen daarna op
de website.
De actielijst wordt besproken en up-to-date gemaakt.

20.24 Terugblik schooljaar ’21-’22 (MR)
We blikken kort terug op drie onderwerpen:
a. Hoe blikken we terug op dit schooljaar?
We maken de zin af en bespreken deze met elkaar: “Als ik aan dit schooljaar denk dan…..”
Vooral de verbetering van de professionaliteit, structuur en samenwerking komt naar voren.

b. Hoe is het werkverdelingsplan dit jaar ingezet? Hoe heeft deze gewerkt? Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat formatie volgend jaar eerder gedeeld wordt?
De evaluatie van het werkverdelingsplan staat gepland voor september.
Er wordt input geleverd voor die evaluatie. Het werkverdelingsplan zal eerst in de
verschillende leerteams worden geëvalueerd, de uitkomst zal vervolgens in de MR worden
besproken.

c. Hoe blikken we terug op het functioneren van de MR dit schooljaar? Wat ging goed? Wat
zijn verbeterpunten?
Goed:
-De MR is zichtbaarder geworden,
-De MR is meer doelgericht (pro-actief) gaan werken met o.a. een jaaragenda.
Verbeterpunten:
-Kwaliteitskaart MR opstellen,



-Eén leerkracht uit ieder leerteam in de MR, wat er besproken is in de MR vergadering
structureel in leerteams terugkoppelen,
-Meer contact met de OR en informatie ophalen bij ouders,
-Nog betere communicatie met de achterban.
-Op Social Schools de MR vergadering aankondigen en uiterlijk 5 dagen na de vergadering
een korte samenvatting communiceren naar de achterban.

21.12 Begroting en formatie 22-’23 (Julia)
Het voorlopige formatieplaatje wordt gedeeld.
In groep 3/4 zal er een pilot van start gaan: ‘hoe om te gaan met de combinatie 3/4 en meer
ruimte geven aan de speelsheid van de groep 3 kinderen.’

Voortgang begroting (tot/met april) en inzicht in schoolbudget 2022-2023. We staan nu
€2900 in de plus, we lopen redelijk op koers.

21.18 Schoolgids 2022
Er komt nog een nieuwe lay-out voor de schoolgids. De wens is dat hij dunner gaat worden,
er wordt nu nog aan de gids gewerkt. Begin komend schooljaar (22-23) moet hij up-to-date
zijn. Aandachtspunt is de hoeveelheid tekst en leesbaarheid voor ouders en verzorgers.
Sommige teksten kunnen compacter en leesvriendelijker.

21.27 Leaflet MR
Het doel van de leaflet is ouders te informeren over MR.
De voorlopige tekst is besproken en aangescherpt. Voor de nieuwjaarsreceptie moet de
leaflet klaar zijn. De tweede versie zal eerst gedeeld worden, voordat hij definitief wordt
gemaakt.

21.44 Wvttk
● Stand van zaken OR

Er is een fijne positieve vibe in de OR, er zijn veel nieuwe leden. De ouders willen graag
meer betrokkenheid bij uitjes en de leerkrachten.

● GMR, update statuten en reglementen Flores/JLS
Wordt in de zomer afgemaakt.

● Stand van zaken ouderavond okt ’22
De datum is 3 november 2022

● Stand van zaken Social Schools
Afgehandeld

● Update schoolplan
Deze kan na de zomer worden gedeeld.

● Optionele vergadering 12 juli.
De vergadering zal niet doorgaan, er wordt nu langer vergaderd.

● Vergaderdata 2022-2023
Er wordt nog een datum aangepast.



● Resultaat van de poll juni 2022
Uit de evaluatie van de MR is gebleken dat we een aantal acties uit moeten gaan zetten,
deze passen bij de behoefte van de MR.

● Samenstelling MR 2022-2023
Er komt komend schooljaar minimaal een nieuwe leerkracht bij.

● Rondvraag en mededelingen


