Notulen MR-vergadering
13-07-2022, 19:30 uur
Aanwezigen: MH, DB, TP, NvR, MdK, JM en CG
Afwezig: MS
Ouders/ Toehoorders: JvdH
1. Opening
MH opent de vergadering en heet alle MR-leden welkom. Speciaal welkom aan toehoorder JvdH.
Directie sluit meteen bij de start om 19:30 uur aan.
2. Inventarisatie aanvullende agendapunten
Brief van minister Wiersma. NPO-gelden zijn door directie al met MR besproken.
3. Vanuit directie of met directie bespreken:
MR website
Vraag van directie of MR eigen pagina wil controleren. Er is een mogelijkheid om foto’s van
MR-leden erbij te zetten; herkenbaarheid voor alle ouders i.v.m. aanspreekbaarheid.
Alle MR-leden sturen pasfoto naar JM.
Jaarplanning vanuit directie voor MR
N.a.v. het ambitiegesprek tussen directie en MR heeft de directie een jaarplanning opgesteld.
Tevens is advies, informatie en toestemming toegevoegd. MR plant vergaderingen n.a.v. jaarplan
directie.
Sociaal Veiligheidsplan
Directie licht de wijzigingen toe en geeft wat informatie m.b.t. SCOL (Sociale Competentie
Observatie Lijst) en SOP (School OndersteuningsProfiel). Directie zal een toelichtingen toevoegen bij
SCOL en SOP.
MR gaat akkoord.
Evaluatie jaarplan 2021-2022
Het jaarplan is ook tijdens de studiedag geëvalueerd met het team.
Krapte van leerkrachten heeft een rol gespeeld bij het uitwerken van zaken in het jaarplan.
Werkgroepen zijn wel doorgegaan en plannen zijn wel gewoon gemaakt. Klassenbezoeken door
reken- en taalcoördinator zijn 1x dit schooljaar uitgevoerd. Kwaliteitskaart effectieve instructie is
opgesteld. Portfolio al goed opgestart en wordt doorgezet. Technieklokaal is in wording.
Visual jaarplan wordt nog gemaakt. Er is een start gemaakt met flexibelere groepsoverzichten en
groepsplannen. Hiermee wordt er actueel en beter ingespeeld op de behoeften van de kinderen. Dit
is een speerpunt voor volgend schooljaar.
Komend schooljaar is het laatste, afrondende jaar van het schoolplan (4 schooljaren).
Nieuwe jaarplan (inclusief evaluatie eerste jaar NPO) 2022-2023
Evaluatie en voorstellen uit het jaarplan 2021-2022 zijn vertaald naar doelstellingen voor 2022-2023.
NPO-gelden zijn duurzaam ingezet op de Fonkeling.
MR gaat akkoord.
Schoolrapport Cito Eindtoets

Schoolscore 535.2 en landelijk gemiddelde 534.8. Als je kijkt naar schoolpopulatie zou je hoger
mogen scoren. Leerlingen hebben allemaal gescoord conform uitstroomniveau. Er zijn geen
leerlingen uitgesloten van deelname of score.
Scores voor lezen, taalverzorging en rekenen liggen rond het gemiddelde.
Social Schools: eerste bevindingen
Fijn dat er gemakkelijk iets terug te vinden is. Bij sommige berichten is het lastig om te bepalen met
welke gedachte het bericht geplaatst is. Mogelijk is er meer achtergrondinformatie nodig bij
bepaalde onderwerpen. Directie geeft aan dat er zowel inhoudelijke berichten geplaatst worden als
fun-berichten.
Vrij snel waren er al veel ouders gekoppeld aan Social Schools. Verlofaanvragen en ziekmeldingen
lopen nu goed. Het is helaas niet mogelijk dat iedereen alles van de hele school kunt zien. PR en
communicatiegroep komt morgen (14-07) weer bij elkaar en gaat kijken hoe de website ook meer
gebruikt kan worden, zodat ouders geen informatie van andere units hoeven te missen.
Ontmoetingsavond per groep
Naar aanleiding van de vorige MR-vergadering: TP geeft aan dat een ontmoetingsavond per groep
prettig zou zijn zodat ouders elkaar leren kennen, ook laagdrempelig.
Behoeften bij ouders zijn heel verschillend.
Ideeën: jaarplan van activiteiten bij informatieavond presenteren (ouders kunnen dan tijdig vrij
regelen), informatieavond interactiever, kinderen laten vertellen wat ze hebben gedaan/ geleerd in
de groep of unit, Gouden Weken met ouders, etc.
Directie neemt dit mee naar het team.
Schoolgids
TP heeft de schoolgids, namens MR, doorgenomen en voorzien van feedback.
4. Punten jaarwerkplan
• Eventuele MR cursus bekijken.
• Idee m.b.t. voorstellen MR tijdens de informatieavonden (13 september unit 3 = TP, 19

september unit 2 = DB) nieuw schooljaar. Beslissen hoe/wat/wie tijdens
informatieavonden begin van het schooljaar om informatie te geven over de MR. Tevens
tekst maken incl. verschillen OR-MR.
5. Binnengekomen post
De post zal rouleren.
6. Nieuws vanuit de GMR
Vacature GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) wordt besproken. JvdH wil graag lid
worden van de GMR. NvdB zal een overdracht met JvdH doen.
MH treedt af bij de MR in januari 2023 en stelt zich niet herkiesbaar. Er moet tegen die tijd een
vacature opgesteld worden.
NvdB heeft per mail aangegeven het volgende terug te willen koppelen naar MR:
• Notulen van 31-05-2022 worden z.s.m. online gepubliceerd op de website van SKOBOS (De
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad | Skobos).
• Vandaag een korte vergadering gehad over de toelatingsprocedure en de klokkenluidersregeling.
Deze zijn besproken en goedgekeurd door de GMR. Deze zullen ook worden gepubliceerd/
verschijnen op de website van SKOBOS.
7. SKOBOS Teams Nieuws (na 31 mei)
-Cao akkoord 2022

-vacature De Linde
-vacature twee leden raad van toezicht
-vacature nieuwkomersklas
-vacature De Beerze
-vacature vakleerkracht bewegingsonderwijs de Beerze
-vacature De Fonkeling
8. Rondvraag en nieuwe datum
Eerste MR vergadering nieuw schooljaar: donderdag 22 september 19:00/19:30 uur. De overige data
voor het schooljaar worden dan gepland.
9.

Vaststellen notulen

10. Sluiting
MH sluit om 21:47 uur de MR-vergadering.

