Notulen MR Vergadering
Maandag 13 juni 2022
Aanwezig: PMR, OMR, directie

Aanvang 20:00 – Locatie Slenk, koffiekamer
Opmerkingen
1. Opening, vaststellen
van de agenda
2. MR/GMR

–

We gaan als MR gezamenlijk twee sessies volgen bij de
Algemene Onderwijsbond (AOB)-sessies
a. Basiscursus MR
b. Ambitiegespek MR

3. Terugkoppeling
vanuit het team

−

Onderwijs
o Onderbouw (groep 1/2) heeft een nieuw
leerlingvolgsysteem. Dit is meer gericht op het kind. Je
mag bijvoorbeeld ook laten zien dat je blokken kunt tellen
in de bouwhoek i.p.v. altijd statisch tellen aan een
tafeltje.
o Leerlingen krijgen Rapporten volgende week mee.
Daarna volgen rapportgesprekken.
o Alle klassen hebben Kunstroutes gevolgd. Voor kleuters
is een kunstroute door het schoolgebouw uitgezet.
o De groepen 5/6 hebben fietslessen gehad.
o Er is weer een voorstelling bij de Pabo geweest.
o Schoolreisjes komen er weer aan.
o Groep 8 gaat op kamp in Roden, aan het Leekstermeer,
bij camping Cnossen.
o Musical groep 8 wordt druk voor geoefend. De musical
zal ook weer voor alle groepen worden uitgevoerd.
o Men is weer bezig met Verhalend ontwerpen.
Corona: Helaas zijn er weer veel corona gevallen, zowel onder
personeel als onder leerlingen.

−

Start Openbare vergadering
Directie schuift aan rond 20:30 uur

4. Ingekomen stukken
5. Notulen

Notulen 9 mei 2021
–
Openstaande actiepunten
o Alternatieven Noodformulier (Nadine)
o Voordelen tijdig Inschrijven op website benoemen +
voorlopig aanmeldingsformulier (Nadine)
o Aangepast Schoolveiligheidsplan/Sociaal veiligheidsplan
(Nadine). Volgt volgende MR vergadering.
o Rapport halverwege groep 1 inbrengen bij werkgroep
dimensie rapport (Nadine)

6. Punten van de
directie

Onderwijs - Opbrengsten Cito Eindtoets groep 8
De schoolscore voor groep 8 van de Cito eindtoets is 537. Dit ligt
boven het landelijk gemiddelde. Deze schoolscore is representatief
voor de populatie leerlingen op Meander. Over het algemeen wordt
er groei gemeten t.o.v. voorgaande jaar. ‘Taalverzorging’ blijft

Actie

constant en ‘Grammatica’ blijft achter met de rest. Dit wordt nader
geanalyseerd. Er is tevredenheid over de gemaakte ontwikkeling.
Personeel - Formatie
Het formatieplan 2022-2023 geeft inzicht een overzicht over de inzet
van medewerkers/functies voor het komende schooljaar. Grootste
formatieve wijzigingen:
• Vakleerkracht Lichamelijke opvoeding is nieuw.
• Leerkrachten L10 en L11 zijn niet nieuw, maar rolbeschrijving is
inzichtelijker.
• Plusgroep opzetten: Doelgroep is vanaf groep 3 (Indien nodig
groep 2). Kaders worden nog geformuleerd. Het
aandachtsgebied binnen de klas uitbreiden en daarnaast extra
uitdaging buiten de klas aanbieden.
PMR stemt in. Instemmingsmail van Robert via Kirsten naar Nadine.

Robert
I./Kirsten

Huisvesting - Logopedie
Komend schooljaar zal een logopediepraktijk gedurende 1 dag(deel)
in de week praktijk houden in een ruimte op de school. Verhuur van
de locatie aan een logopedist levert een meerwaarde voor leerlingen
met een verwijzing en uitwisseling van expertise.
Huisvesting - Huisvesting
Openbaar Onderwijs Groningen wil graag een verdeling van de
ruimtes in de Rietwierde gebaseerd op het aantal leerlingen van de
scholen. Dit kan weer leiden tot een herindeling van het pand.
Financiën - CvB - Strategisch Thematisch Beraad
Het Strategisch Thematisch Beraad wordt bestuur breed twee keer
per jaar georganiseerd. Aanwezigheid van de managers van het
ondersteuningsbureau en directeuren en rectoren. Het onderwerp op
de agenda was Burgerschap. Burgerschap zit in veel dingen.
Burgerschap zit bij Meander verweven in verschillende
onderwijsvormen (Geschiedenis, Kiva, cultuureducatie). Komend
schooljaar zichtbaar maken waar het burgerschap bij Meander is
ondergebracht.
Financiën - CvB - Kwartaalrapportage
In de kwartaalrapportage van Q2 is de voortgang van de school
besproken met het CvB. Een aantal belangrijke aspecten uit deze
rapportage:
• instroom van leerlingen richting Meander/samenwerking.
• Monitoren van voortgang in groep 3 en 6,
• cyclus van kwaliteitspeilingen opzetten
• onderzoek naar mogelijkheden subsidies voor Meander.
Nadine
Organisatie – Werkverdelingsplan (WVP)
Het werkverdelingsplan 22-23 is opgesteld. Alle formaliteiten zijn hier
Rober
benoemd, incl. de besteding van de werkdrukgelden. Alle taken en
I./Kirsten
werkgroepen voor het komende jaar staan hierin vermeld. Het gaat
om gemiddelden. Afhankelijk van groepsgrootte, leerlingen met eigen
leerlijnen of problematieken of aanpak leerkracht, kan dit per individu
variëren. Nadine zoekt uit of er een aparte Opslag factor groep 8
bestaat bij Openbaar Onderwijs Groningen. PMR stemt in. Mail van
Robert I, via Kirsten naar Nadine.
Organisatie - Enquête fietsen gym

De uitkomsten van de enquête onder ouders van leerlingen in groep
6 en 7 (volgend jaar groep 7 en 8) is bijgevoegd. In het rapport wordt
onderscheid gemaakt in antwoorden van groep 7 en groep 8. Er is
ook duidelijk een verschil in antwoorden zichtbaar. Algemene
conclusie is dat de voorgenomen beleidswijziging in groep 8 voor het
merendeel van de groep haalbaar is. Deze groep zal het jaar daarna
ook naar de middelbare school moeten fietsen. In groep 7 ligt de
mening van ouders verschillend. Ook begeleiding bij het fietsen is
een probleem.
Er komt een nieuw rooster voor gym. Ook omdat er een
vakleerkracht gym komt. Komend jaar wordt begonnen met enkel
groep 8 een begin- of eindtijd te geven aan de Agaathstraat.
Organisatie - Avondvierdaagse
De avondvierdaagse is door veel leerlingen van Meander,
Aquamarijn en Rietzee gelopen. De ervaringen van deze
avondvierdaagse zijn wisselend. Er hebben zich onderweg veel
incidenten voorgedaan. Dit kwam vooral doordat er te weinig
toezicht/begeleiding aanwezig was. Het is voor de school erg lastig
om op te sturen, omdat de school de avond4daagse niet organiseert.
Leerlingen lopen wel in een school T-shirt, wat een bepaalde
verantwoordelijkheid mee geeft. De scholen willen graag onderling
met de organisatie van de avond4daagse in gesprek of de rol van de
school in deze niet anders zou moeten zijn.
7. W.v.t.t.k. &
rondvraag

Schoolfotograaf
Oudergeleding vraagt naar de ervaringen met de schoolfotograaf dit
jaar. De ervaringen zijn wisselend. De besteltechniek voor meerdere
kinderen is omslachtig, kwaliteit foto's niet altijd goed (o.a. mensen
op de achtergrond), met omgang fotograaf met kinderen was soms
positief en soms iets minder. Nog niet al het personeel heeft zijn
eigen schoolfoto binnenkregen. Er is al een mail uitgegaan naar de
Commisie schoolfotograaf, maar er volgt nog een aanvullende mail.
Hoe gaan we om met anonieme ingekomen stukken?: Dat moet
gewoon kunnen. Het is belangrijk dat mensen hun zorgen kwijt
kunnen.

Vergaderdata MR schooljaar 2021-2022:
• Maandag 4 juli 2022

Vergaderdata GMR 2022
20 juni 2022

Kirsten

