MR notulen 1 juni 2021
Via teams aanwezig: Marianne Langebroek, Rianneke Dijkstra, Petra van der Molen, Karina Walker,
Judith Schouten
Welkom
Marianne heet iedereen welkom
Stand van zaken procedure nieuwe directeur
Van de 8 ingezonden brieven zijn er 4 kandidaten geselecteerd om op gesprek te komen. Eén
kandidaat is op de reserve lijst geplaatst, drie kandidaten komen niet in aanmerking voor de functie.
Yvette neemt deze week contact op met de referenties aangegeven in de brieven. Maandag 7 juni
zullen de gesprekken plaatsvinden.
Petra sluit aan bij de MR vergadering
1. Vaststellen agenda 1 juni 2021
De agenda wordt vastgesteld.
2. Vaststellen notulen van 30 maart 2021
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en kunnen op de website geplaatst worden.
3. Groepscombinatie
We gaan uit van de combinatie 1/2/3, 4/5/6, 7/8
De groepen blijven in de klassen waar ze nu ook zitten.
Vanuit de MR oudergeleding wordt gevraagd om meer informatie over groep 1/ 2/3.Judith
pakt dit op.
4. Visie en missie stand van zaken
Carolien heeft op facebook een oproepje geplaats om input van ouders te vragen. Op dit
moment is het voor de leerkrachten op de achtergrond geraakt door de tweede corona golf.
Moet voor het nieuwe schooljaar op de actie lijst gezet worden.
Betekenisvol leren komt uit het onderwijs dat we al doen maar dat moet verder uitgebreid
worden. Vanuit leergemeenschap cultuurpotje zit ook meer uitstapjes in de planning maar
deze konden niet plaatsvinden door corona.
5. NPO gelden (nationaal programma onderwijs)
We hebben een grote pot NPO-geld gekregen om in te zetten, 700 euro per leerling. Dit is
geoormerkt geld.
Daarnaast subsidie hulp in de klas. Dit is een kleiner bedrag en is beschikbaar voor een half
jaar.
We zetten deze gelden in op Leane als klassenassistent op maandag, dinsdag en donderdag
en Angela als leerkracht op woensdag.
Werkdrukgelden zijn niet zo geoormerkt, kunnen we gebruiken om bijv. materialen aan te
schaffen, culturele uitstapjes/voorstellingen of om knelpunten op te lossen.
6. Stand van zaken IC commissie
Anita Slopsema is benaderd om plaats te nemen in de IC commissie vanuit de christelijke
achtergrond. Ze heeft het in beraad. Dan moet er nog iemand gevraagd worden om de
openbare kant te vertegenwoordigen. Namen die genoemd worden, fam. Groen, fam.
Uitham of fam. Voornhout. Rianneke zal hen benaderen. Leerkracht die erin zal plaatsnemen
is nog niet bekend.
Hoe we gaan starten in de onderbouw met de Levo lessen moeten we nog bepalen, groepen
samen of toch splitsen.

7. Jaarvergadering van 22 juni 2021
MR oudergeleding zit voor. Mensen kunnen de verslagen lezen en lichten de belangrijke
punten toe. Voorstel om dit in het dorpshuis te doen net als voorgaand jaar. Dorpshuis moet
geregeld worden door de leerkrachtgeleding van de MR. Budget is 300 euro. Mensen
moeten zich aanmelden.
Marianne stelt een agenda op.
Ideeën voor invulling van de jaarvergadering:
Voorstellen nieuwe directeur indien mogelijk.
Speerpunt lezen hoe wordt dat in de klassen vormgegeven: BOUW en LETTERSTER ( de
opvolger van bouw)
De borrel kan dan niet plaatsvinden ivm corona afstand houden met elkaar.
Petra verlaat na dit punt de MR vergadering.
8. Info van de GMR- bericht van Gerard.
Gerard is afgelopen keer niet geweest en heeft verder geen input voor ons.
9. Rondvraag:
Bezetting MR komend schooljaar. Marianne heeft niet echt haast om eruit te gaan, maar wil
wel graag naar drie jaar eruit (is halverwege........jaar begonnen).
Musical: We doen de musical maandag 5 juli in de school. Van elk gezin mogen er twee
'gasten' komen. Deze zitten aan een eigen tafeltje. Op deze manier kunnen we de musical
wel fysiek doen ipv een film. Dat gunnen we de kinderen.
Schoolreis: dinsdag 22 juni gaat groep 1/ 2 naar Nienoord, 3/ 4/5 Natuurschool, 6/ 7/ 8
slapen op de Allersmaborg. Alles wordt begeleid door leerkrachten.
Bovenstaande voorstellen krijgen de goedkeuring van de MR oudergeleding.
10. Website: Op de website staat Jeroen Remerie nog als MR lid dat moet Rianneke worden. Dit
wordt doorgegeven aan Wilma.
11. Afscheid Petra. Veel ouders zijn tevreden over haar en zouden ook een plekje willen hebben
in het afscheid nemen als dat plaats vindt. Het team heeft hierover nog geen concrete
ideeën maar zal dit meenemen in de plannen.
12. Foto's delen via Parro: We nemen dit mee in de privacy vragen. Zo kunnen ouders dan de
foto's makkelijk downloaden.
13. Sluiting
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25 augustus 2020
27 oktober 2020
12 januari 2021
30 maart 2021
1 juni 2021
22 juni 2021 jaarvergadering

