Vergadering MR
Datum
Tijd
Locatie
Notulist

maandag 15 november 2021
19.30 – 21.30
Online. meet.google.com/hqv-yxjq-dqg
Dennis

Notulen
1. Opening
Iedereen aanwezig.
2. Notulen en actielijst 22 september 2021
De notulen zijn akkoord bevonden en de actielijst is doorgenomen.
3. Mededelingen directie (Judith)
a. Onderwijsjaarplan 2021-2022 vastgesteld
b. Update verkeer in de wijk
Er wordt een groot overleg gepland in de wijk Heijenoord. Dit gesprek zal ongeveer midden
december plaatsvinden. Hopelijk leidt dit tot resultaat.
c.

Concept begroting 2021-2022 en leerlingprognose
Alle scholen van Flores moeten 8.000 euro positief draaien op de begroting. Dit geld komt in een
pot terecht bij Flores om weer extra financiële ruimte te creëren . De begroting is verder
doorgenomen. De prognose is dat de leerlingaantallen ondanks de krimp in Arnhem op de
Heijenoordschool ongeveer gelijk zullen blijven/ licht zullen dalen. De Heijenoordschool trekt
kinderen uit een grote regio dus dit maakt dat de leerlingaantallen lastiger te voorspellen zijn.
Als de begroting door het bestuur wordt goedgekeurd komt hij nogmaals terug op onze agenda
voor goedkeuring.

d. Corona maatregelen
Advies is zoveel mogelijk thuiswerken. Dit heeft wel veel invloed op de samenwerking en
saamhorigheid binnen het team. Daarom besloten om vergaderingen zoveel mogelijk toch live te
doen, maar in kleine groepen. Vieringen kunnen niet doorgaan. Pleinwachtouders willen we wel
behouden omdat dit anders te veel vraagt van de stamgroepleiders. Individuele gesprekken met
ouders kunnen zowel online als live worden georganiseerd afhankelijk van de aard van het
gesprek. Er zijn voorstellen gemaakt voor de diverse werkgroepen (sint en kerst) om te kijken op
welke manier we de feesten met aanpassingen toch kunnen vieren op school. Voorstel wordt
gedaan om na 3 dec. even samen te komen als MR om te kijken of er nog aanpassingen moeten
worden gedaan m.b.t. de dan geldende coronamaatregelen.

e. Korte update n.a.v. start HB-onderwijs
Het is gestart. De communicatie loopt nog niet vlekkeloos, maar dat mag bij een pilot. Kinderen
zijn erg positief.
Update invalpool
Tot nu toe hebben we 5 dagen verzuim gehad . Daarnaast waren er ook andere vervangingen
nodig iv.m. verlofdagen enz. Een deel is opgevangen door het team zelf door meer dagen te
werken( 6 maal), een deel vanuit de NPO gelden (8 maal)en 3 maal hebben we een vervanging
gekregen vanuit de invalpool. Judith maakt zich zorgen over de huidige situatie. Judith stapt
samen met een andere directeur naar het bestuur om hun zorgen te uiten.
f.

Update stichting oudergelden
Binnen de stichting waren er initiatieven om het anders op te zetten, maar die zijn weer van de
baan. Judith gaat wederom met Petra om de tafel om te verzoeken de rekening te openen zodat
de ouderbijdrage daarop geïnd kan worden.

----------------------------------------------------------------------------------------------4. L10/L11 schalen
Bij Flores zijn er geen regels en is er geen overzicht van de huidige L11 schalen op elke school. Als MR
en directie bekijk je samen welke specialisten je de school in wilt halen. De PMR gaat hierover met Judith
in gesprek. Lucienne en Dennis maken een inventarisatie hoe deze functies momenteel op school zijn
verdeeld en komen hierin een volgende vergadering op terug.
5. MR reglement getekend
Zijn ondertekend en staan inmiddels op de website.
6. Werkplan MR vaststellen
Het werkplan is goedgekeurd.
7. Kostenplaatje MR 2021-2022 / benodigde cursussen
We hebben 700 euro gereserveerd staan voor de MR. Volgend jaar komen er in elk geval nieuwe
MR-leden, dus er moet budget zijn zodat zij cursussen kunnen volgen. Annemiek vraagt na of de
cursussen ook kosteloos via de Floresacademie te volgen zijn (ook voor ouders).
8. Tijden spreek-/verslag-avonden
Vraag vanuit team om te kijken naar de avonden in de spreek en verslagweek. Zijn ze nodig? Ze zorgen
namelijk voor een hogere belasting van de stamgroepleiders op school. Momenteel maken ook niet alle
ouders er gebruik van, en ontstaan er soms grote gaten.

input ouders:
Ouders komen met 2-tallen, krijgt er officieel geen vrij voor, dus niet voor alle ouders mogelijk.Eerder
inschrijven voor ouders, zodat ze eerder iets voor kunnen regelen.
Afgesproken wordt dat de PMR dit meeneemt in een gesprek met het gehele team.
9. Update ontwikkelteams: Rekenen
-Nieuwe methode (de wereld in getallen) is nieuw in gebruik.
-,EDI (expliciete directe instructie) gekoppeld aan de nieuwe methode. Samen lessen voorbereiden en bij
elkaar kijken
-instructie schrift, beter vasthouden van de stappenplannen om tot antwoorden te komen.
10. Relatie GMR
Brief gehad van de MR. Gevraagd of we geïnformeerd kunnen worden over de agenda van de GMR.
11. Rondvraag
Lucienne: BSO’s zijn op een aantal dagen gesloten vanwege onderbezetting. Moeten we hier iets mee?
Afgesproken wordt dat we er vooralsnog niet mee hoeven. Ouders moeten zelf met de BSO in gesprek en
zoeken naar een goede oplossing.
12. Wat communiceren we?
-Ben je nieuwsgierig naar de onderwerpen die besproken worden tijdens MR-vergaderingen?, of heb je
vragen voor de MR? Dan kun je ons vinden via de schoolwebsite onder het tabblad ‘onze school’. Ook de
notulen, vergaderdata het reglement en bespreekpunten kunnen jullie daar vinden.
-We hebben naar de voorlopige begroting van komend kalenderjaar gekeken. In januari volgt de
definitieve begroting.
-We hebben met elkaar besproken wat de huidige corona maatregelen betekenen voor de school. De MR
zal actief adviseren bij wijzigende maatregelen.
-De MR heeft zijn zorgen uitgesproken naar het bestuur omtrent de onderbezetting in de invalpool van
Flores.
-Iedere vergadering besteden we aandacht aan een ontwikkelteam. De bestaande ontwikkelteams zijn
W.O., rekenen, taal en SEO (sociaal-emotionele ontwikkeling). In de afgelopen vergadering zijn de
ontwikkelingen op rekengebied besproken. ( De nieuwe methode ‘getal en ruimte’)
13. Sluiting

Volgende vergadering: donderdag 13 januari 2022
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