NotulenMR Vergadering
Maandag 4 oktober 2021

Aanwezig: PMR, OMR, directie
Aanvang 20:00 – Live op locatie Slenk
Opmerkingen

Actie

1. Opening,
vaststellen van
de agenda *
2. Vooroverleg

-

Voorbespreken NPO

Directie schuift aan 20:30 uur

3. Inkomende
mailing/post *

Ingekomen brieven
Groene schoolpleinen incl. Bijlage Whitepaper
Groen schoolplein draagt bij aan een beter klimaat (koeler plein).
Stimuleert gevarieerder speelgedrag en bevorderd beweging.
Schoolplein kan ook bij de les worden betrokken. Brederoschool in
Groningen heeft een groen schoolplein.
Dankbaar voor deze suggestie. Mogelijk niet een groen
schoolplein, maar wel een groener schoolplein. Er zijn wel een
paar beperkingen. Het gebouw kent meerdere gebruikers, dit zal
breder getrokken moeten worden.
Op dit moment is vandalisme helaas ook een groot probleem.
Vanuit de NPO-gelden is geld gereserveerd voor een groter
beweegaanbod. De invulling hiervan wordt nog over nagedacht. Er
komt in elk geval een constructie voor een tarp om meer schaduw
te creëren.
Aanbesteding schoolfotograaf
Klacht van een ouder over de kwaliteit van de individuele foto's. Er
Kirsten
zijn verder geen klachten binnen gekomen. Wel melding dat het
jammer is dat broers/zussen niet op de foto mochten en een
probleem met de inlogcodes. Het is een groot bedrijf met
meerdere fotografen. Dat is praktisch met 400 leerlingen. Over het
algemeen nemen ze voldoende de tijd voor leerlingen. Als de
foto's van slechte kwaliteit zijn en niet worden afgenomen,
verdienen ze er niets aan. Schoolfotograaf Commissie vragen
naar de procedure van aanbesteding. We zitten niet aan deze
fotograaf vast, maar er is ook niet direct een reden om over te
stappen. Voor komend schooljaar de fotograaf een terugkoppeling
geven van bevindingen.

4. Notulen *

Notulen 6 september 2021
Notulen akkoord
Openstaande punten
o Verouderde documenten MijnSchool
o Omgaan met Budget MR
o Achterhalen contactinformatie leerkrachten
o Alternatieven Noodformulier

5. Punten van de
directie *

Onderwijs - Covid19
Na de herfstvakantie kunnen ouders hun kinderen weer via de
reguliere ingangen naar school brengen. Iedereen is welkom in het
gebouw en in de klassen.

Nadine
Nadine
Nadine
Nadine

Onderwijs - Nationaal programma Onderwijs (NPO)
Het schoolprogramma is meegestuurd ter instemming voor de MR.
Het schoolprogramma loopt van 2020 tot en met 2023. De
verantwoording voor dit schoolprogramma wordt gedaan in het
jaarverslag van 2021-2022. Alle leden vinden dat het een mooi,
goed onderbouwd en leesbaar document is geworden met mooie
interventies! De interventies zullen moeten leiden tot een
ontwikkeling bij individuele leerlingen, groepen maar ook
schoolbreed en kennen een erg verschillend karakter. Er zijn
bijvoorbeeld ook interventies geformuleerd op het sociale
Nadine
welbevinden. Nog wel één verzoek: Er wordt aangegeven dat
bijvoorbeeld bij spelling het lastig is om het aanbod goed af te
stemmen op ieders behoefte. Er wordt binnen de NPO-gelden
gekeken of dit met divices beter ondersteund kan worden. Nadine
onderzoekt de mogelijkheden.
De MR constateert dat er een mooi en ambitieus
schoolprogramma ligt en complimenteert Nadine en het team met
het werk dat hiervoor is verzet. De MR besluit instemming te
verlenen aan het schoolprogramma; Robert zal dit schriftelijk
bekrachtigen.

Onderwijs - Jaarverslag 20-21 en jaarplan 21-22
Het jaarverslag en jaarplan zijn in concept klaar. Beide
documenten zijn in het MT besproken, worden nog besproken met
de adviseur Onderwijs en Kwaliteit en met het team. Op 1
november wordt dit ingebracht in de MR. Het jaarverslag vraagt
om advies van de MR en het jaarplan vraagt om instemming van
de MR.

Onderwijs - Schoolgids
Definitief gereed en in het ISD geplaatst (ter inzage inspectie).

Onderwijs - Studiedag
Op maandag 20 september heeft een studiedag plaatsgevonden.
Het doel van deze dag was elkaar informeel en professioneel leren
kennen.

Personeel - Invalkrachten
We ondervinden bij ziekte veel problemen met het vinden van
geschikte inval. Als we hiertoe genoodzaakt zijn in de toekomst
zullen we leerlingen verdelen onder andere collega’s. Leerlingen
kunnen wel gewoon naar school.

Personeel - Benoeming unit 1 coördinator
Binnen het team is er een collega gevonden voor de vacature unit
1 coördinator.

Personeel - OOP
De inzet van Onderwijsondersteunend personeel (OOP) en
pedagogisch medewerkers is zeker een win en we zullen kijken
hoe we dit ook na december kunnen continueren.

Organisatie - Instroom leerlingen
Ouders die hun kind, die nog dit schooljaar vier wordt, nog niet
hebben aangemeld, vragen we dit z.s.m. te doen. Aan de hand

Robert

daarvan kunnen we een besluit nemen of het noodzakelijk is om
een instroomgroep te starten.
6. Terugkoppeling
vanuit het team *

Jolanda
Kirsten Slotboom vervangt Marloes als PMR lid. Jolanda levert
informatie over de cursus MR van Vereniging Openbaar Onderwijs
(VOO).

7. Onderwijs *

o
o
o

8.

Corona *

Schoolschrijvers zijn langs geweest in groep 5 en groep 6.
Volgende week start de Kinderboekenweek met traditioneel de
vossenjacht en de boekenmarkt.
Op woensdag 3 november is er weer een remproef
demonstratie van Veilig Verkeer Nederland (VVN).

-

9. Veiligheid

-

10. Sfeer *

-

11. GMR *

Maaike B. gaat de GMR verlaten. Het is niet wenselijk de rol als
MT-lid te combineren met de rol in de GMR.
Het is niet duidelijk of de vacatures oudergeleding GMR nu wel of
niet zijn ingevuld. Check bij Maaike.
MR stelt een stuk op aan de GMR met:
o Heeft het (mogelijk) te kort aan ouders en de werving
voldoende prioriteit?
o In het nieuw op te stellen regelement ook de procedure bij te
kleine oudergeleding opnemen.

12. MR-zaken *

Actualisatie Reglement OBS Meander (Budget). Doorschuiven
naar de volgende vergadering.

13. W.v.t.t.k. &
rondvraag *

o
o
o

*

Jolanda schuift 1 november om 20:30 uur aan.
Nieuwsbrief met ontwikkelingen op MijnSchool is positief
ontvangen.
Traktaties lijken steeds ongezonder te worden. Het Coronatraktatie beleid kan weer versoepeld worden. Bij berichtgeving
hierover ook weer even aandacht voor alternatieve gezonde
traktaties vragen en suggesties geven (Traktaties.nl).

vast agendapunt
Vergaderdata MR schooljaar 2021-2022:

Vergaderdata GMR 2021

 Donderdag 9 september










Maandag 4 oktober 2021
Maandag 1 november 2021
Maandag 6 december 2021
Maandag 24 januari 2022
Maandag 7 maart 2022
Maandag 4 april 2022
Maandag 9 mei (direct na meivakantie)
Maandag 13 juni 2022
Maandag 4 juli 2022

 Dinsdag 30 november

Robert/
Jolanda

Nadine

