
Vergadering MR  Notulen
Datum Dinsdag 25 mei 2021
Tijd 19.30 – 21.30
Locatie                        Google Meet - via Judith:
Notulist                        Dennis
Agenda

1. Opening

Marieke afwezig. Wouter zit de vergadering voor.

2. Notulen en actielijst 22 maart 2021

De notulen doorgenomen en akkoord bevonden. De actielijst is doorgenomen en bijgewerkt.

3. Mededelingen directie (Judith)

Corona

Er heeft een besmetting plaatsgevonden in 1 van de stamgroepen. Het schrijven van

informatiebrieven en het contact met de GGD verloopt goed, maar kost veel tijd. Door de MR wordt

aan Judith gevraagd of het nodig is om  al deze taken en werkzaamheden te verdelen. Judith geeft

aan dan dit niet echt mogelijk is en dat zij dit op zich neemt. Het is handig als er 1 aanspreekpunt

blijft.

a. stand van zaken H2O

Joke, Manna en Dennis blijven op H2O. Dennis en Manna verhuizen wel intern. De

stamgroepen van Jacqueline/Anke en Jacqueline gaan ook naar H2O. De verhuizingen

worden in de vakantie geregeld door een verhuisbedrijf.

De Skar gaat waarschijnlijk ook naar H2O. Dit houdt in dat ze wederom moeten verhuizen,

maar ze geven zelf aan dit graag te willen. Er bestaat ook een kans dat ze toch niet gaan

verhuizen en op dat moment blijven ze dus gebruik maken van het BT.

b. Formatie

Judith heeft de belangrijkste wijzigingen in de formatieplan doorgenomen. Hierin heeft

Judith meteen de ‘NPO Coronagelden’ meegenomen. Het formatieplan wordt nog gedeeld.

c. Evaluatie jaarplan + vooruitblik komend jaar

In het MT is een eerste voorzet gedaan voor het evalueren van het jaarplan. Nu wordt er in

alle ontwikkelteams geëvalueerd of alle doelen van dit jaar zijn behaald en wordt de
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evaluatie van het jaarplan verder aangevuld. Aan het eind van dit schooljaar worden er ook

weer nieuwe plannen geschreven voor het komend schooljaar door de ontwikkelteams. Het

ziet er naar uit dat de ontwikkelteams rekenen en taal wat groter zullen worden aangezien

daar de grootste ontwikkelingen zullen plaatsvinden.

d. Pilot hoogbegaafdheid-onderwijs

Panorama, Montessori en de Heijenoordschool gaan samenwerken. Bedoeling is dat iedere

school een paar hoogbegaafde kinderen selecteert waarvan we van mening zijn dat we

maar lastig goed onderwijs voor deze kinderen kunnen bieden. Kinderen van OB tot BB

kunnen hiervoor worden aangemeld. Er wordt dan iemand aangetrokken die deze kinderen

bovenschools zou kunnen begeleiden 1 dagdeel in de week. De directeuren en IB’ers van

deze 3 scholen hebben samen al richtlijnen opgesteld waaraan voldaan moet worden.

e. Update zomerfeest

Het zomerfeest gaat door. In het Jenaparlement en in de OAC is het zomerfeest besproken.

Er waren veel ideeën van de kinderen. Het komt er anders uit te zien dan andere jaren. De

OB,MB en BB gaan leuke activiteiten ondernemen in de schoolomgeving. Ouders kunnen

door de huidige maatregelen niet helpen.

Het schoolreisje kan helaas niet doorgaan. Het bestuur geeft hier geen toestemming voor.

Collega’s van de OB,MB en BB overleggen samen hoe en wanneer het schoolreisje in

welke vorm dan ook toch door kan gaan. Judith heeft gevraagd aan de bouwen hier 1 lijn in

te trekken, zodat er geen grote verschillen ontstaan tussen de verschillende bouwen.

Er wordt door de MR geadviseerd aan Judith om goed naar ouders te communiceren wat er

met het geld gebeurt en hoe het wel wordt ingezet. Het zomerfeest bijvoorbeeld levert dit

jaar geen geld op, maar kost geld, enz.

4. Werkdruk Verlagende middelen

Er is een mail naar alle collega’s gestuurd om te evalueren om de werkdrukverlagende middelen te

evalueren. Er is geld ingezet voor een extra groep, 4 dagen ondersteuning van Ilana, muziek voor

de OB en MB en extra geld voor de BB om in te zetten voor cultuureducatie.

Over het algemeen is iedereen tevreden en zetten we dit volgend jaar voort. Alleen de BB overlegt

nog over de inzet van het geld voor cultuureducatie, omdat niet iedereen dit als werkdrukverlagend

ervaart.



5. Voorstel vergaderdata 2021-2022

Het voorstel voor nieuwe vergaderdata zijn door Lucienne en Manna vastgesteld. Als iedereen de

data wil bekijken en uiterlijk volgende week wil laten weten of de data akkoord zijn kunnen we ze

officieel vaststellen en kunnen ze in de ouderkalender worden gezet.

Woensdag 22 september 2021

12 oktober 2021:  ouderavond Mediawijsheid

Maandag 15 november 2021

Donderdag 13 januari 2022

Woensdag 23 maart 2022

Dinsdag 10 mei 2022

Donderdag 16 juni BOT overleg

Dinsdag 5 juli 2022

6. Update ontwikkelteams: WO

Het derde jaar van de cyclus stond dit jaar op het programma. We hebben de projecten van ons

laatste cyclusjaar vormgegeven en uitgewerkt. Naast het uitwerken van het laatste cyclusjaar heeft

de BB zich ook beziggehouden met adopteer een tijdvak. Dit is een samenwerking met het Rozet,

met als doel om de geschiedenisprojecten meer diepgang te geven. Ook heeft de BB de methode

Natuurzaken uitgeprobeerd. Deze methode willen we gebruiken om de ‘natuurprojecten’ meer

diepgang te geven.

Alle bouwen zijn bezig taal en techniek aan de cyclus toe te voegen. Door alles in samenhang en

geïntegreerd aan te bieden hopen wij ons onderwijs betekenisvoller te maken en meer diepgang te

geven.

Verder heeft het ontwikkelteam WO zich bezig gehouden met de W.O. onderdelen op het verslag en

hebben we de kwaliteitskaart verder aangescherpt.

7. Jaarverslag MR 2020-2021

Marieke maakt een voorstel op basis van de notulen van dit jaar om een jaarverslag te maken van

de MR. Daarnaast worden dan de nieuwe agendapunten voor het komend schooljaar vastgesteld.

Marieke deelt het document met Manna en Dennis, deze wordt daarna in de MR voor akkoord

voorgelegd.



8. Relatie GMR

Morgen is de voorlichtingsbijeenkomst. Het verzoek is om de uitkomsten van deze bijeenkomst te

delen. Dit bespreken we dan in het benen op tafel overleg.

9. Rondvraag

Wouter: 17 juni BOT overleg. Gaat dit door of niet? Marieke sluit dit met Manna kort en hier krijgen

we bericht van.

Wouter: het bestuur komt binnenkort op school. marieke gaat namens de MR met het bestuur in

gesprek. Hebben wij nog bespreekpunten die Marieke mee kan nemen in het gesprek? blij met de

nieuwe directie, MR kan alles bespreekbaar maken open/transparant en nieuwbouw, daar willen we

graag vroeg bij betrokken worden.

10. Wat communiceren we?

-Judith heeft  het voorstel van de formatie toegelicht inclusief de inzet van de extra coronagelden.

Een deel van het geld wordt vrijgemaakt voor extra ondersteuning in zowel OB,MB en BB. Ook

wordt er geld vrijgemaakt voor extra scholing. Dit is duurzamer en komt alle kinderen ten goede.

-De vrijgekomen ruimte in H2O is in de MR besproken. De vrijgekomen ruimtes kunnen door de

Heijenoordschool in gebruik worden genomen. Het voorstel hiervoor volgt nog.

- De Heijenoordschool gaat samen met Het panorama en de Arnhemse Montessorischool een pilot

starten rondom hoogbegaafdheid.

-Dit was de laatste MR vergadering van dit jaar. Het jaarverslag van de MR volgt volgend

schooljaar.

-We wensen iedereen alvast een fijne zomer.

11. Sluiting


