MR vergadering
dinsdag 20 april 2021
aanwezig: Kirsten Lammers, Johan Hansen (voorzitter), Kharazm Rahimian, Mirjam van de Poll, Manja van Vlooten,
Susan Gaasbeek (notulist)
Ira Tonkes, Naïma Zoundri, Cindy Schaafstra en Fouad Makioui namens de OC.

1. Opening en eventuele mededelingen
* De OC leden worden welkom geheten.
2. Vaststelling notulen vorige vergadering
* De notulen worden goedgekeurd.
* Bij PO vensters kan je kijken hoe de leerlingen het de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs (vo) doen. Bij obs
Waterrijk stromen de leerlingen nooit af, soms zijn we wat voorzichtig met het adviseren. Dit jaar is er door obs Waterrijk
kansrijk geadviseerd.
* Agendapunt: evalueren leerlingen van obs Waterrijk in vo.
3. GMR vergaderingen|
* Johan is aanwezig geweest bij GMR.
* Wanneer de nieuwe datum bekend is, bekijken we wie er gaat vanuit de MR.
4. Corona
* Sinds Corona is 1 leerling de hele tijd thuis. Leerplicht kiest ervoor om niet te handhaven maar wel regelmatig in
gesprek te zijn met school, ouders en eventueel andere kernpartners (JGZ, buurtteam). Deze leerling volgt vanuit huis wel
de lessen.
* Wanneer een leerling in quarantaine zit, krijgt hij/zij online les. Als de andere leerlingen in de klas instructie krijgen,
volgt de leerling thuis het via online.
* Soms zijn er wel leerlingen met snotneuzen, maar deze worden naar huis gestuurd conform het protocol.
* In de school is het redelijk goed te handhaven met het niet teveel verplaatsen. Het buitenspelen is wel een
aandachtspunt. Sommige kinderen vervelen zich, omdat bijvoorbeeld in het grasveld/fietspad minder speelmogelijkheden
zijn.
* Als een ouder besmet is, wordt niet meteen de klas geïnformeerd. Dit is in afstemming met de GGD.
* Agendapunt volgende vergadering: Corona.
5. Schoolreis en schoolkamp
* De Corona maatregelen zijn leidend of een schoolreis door kan gaan. Op dit moment is twijfel bij OC/leerkrachten of 30
juni en 1 juli het schoolreisje door kan gaan.
* In de onderbouw vergadering is aangegeven dat een schoolreis op dit moment niet de voorkeur heeft.
* Schoolkamp gaat niet door. De leerkrachten bekijken hoe ze de dagen kunnen inrichten met leuke activiteiten. Dan
kunnen ze altijd nog op de dagen zelf bepaalde activiteiten niet/wel door laten gaan (afhankelijk van Corona).
* De vossenjacht (die gepland stond voor de kerstvakantie) gaat in ieder geval nog georganiseerd worden.
* Actiepunt: de OC en de werkgroep schoolreis gaan een beslissing nemen.
6. Vragenlijst voor ouders
* De OC heeft een basis van een vragenlijst liggen. Het doel vanuit de OC is dat ze graag van ouders willen weten of ze
zichtbaar genoeg zijn.
* De MR heeft nog geen vragen voor de vragenlijst. De MR heeft een vergelijkbaar doel: weten ouders van het bestaan de
van MR, weten ouders wat de MR doet, enz?
* We bespreken wat het voordeel/nadeel is van samen of apart een vragenlijst uitzetten.
* Actiepunt: Johan gaat naar de vragenlijst kijken. Hij doet een voorstel voor vragen. Daarna kijken is het te doen binnen
het schooljaar.
* Elk jaar wordt in de school een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij ouders en leerlingen in groep 6, 7 en 8. Vorig
jaar niet gelukt in verband met thuiswerken.

* Actiepunt: Kirsten gaat kijken of de vragen gestuurd kunnen worden, zodat er geen dubbele vragen zijn in de
vragenlijsten van OC/MR.
7. Online ouderavond
* Agendapunt volgende vergadering: online ouderavond.
8. Begroting
* Begroting wordt gestuurd vanuit de bekostiging van 1 oktober leerlingen van afgelopen jaar. Het leerlingenaantal loopt
terug, dus minder geld.
* Het streven is om op 0 uit te komen. Vanuit de bovenschoolse begroting moeten we meer afdragen. Obs Waterrijk moet
meer betalen. Op dit moment heeft de begroting van obs Waterrijk een klein tekort. Dat is bovenschools afgestemd.
* Er staat niet in de begroting dat er veel geld naar de scholen gaat (vanuit het Nationaal Programma Onderwijs).
* Volgens de gemeente gaat de wijk nog groeien, maar dat zien de SPO scholen uit de wijk niet.
9. Schoolbrede analyse
* De schoolbrede analyse is besproken.
* Obs Waterrijk is begonnen om te kijken naar de didactische leeftijd equivalent (DLE). We zijn nog zoekend in hoeveel
DLE moet je vooruitgaan om genoeg te ontwikkelen, welke conclusies kunnen we hieruit trekken? Komend schooljaar
kunnen we hier meer conclusies uit trekken.
* De kwaliteitsbewaking is een steeds terugkerende routine. We analyseren niet alleen op schoolniveau, maar ook op
groepsniveau en leerlingniveau. We kijken kritisch en passen ons onderwijs steeds aan waar nodig. Het is een cyclus die
steeds terugkomt. Kwaliteitsbewaking, kritisch kijken en onderwijs vormgeven.
* In groep 3/4 wordt bewust gekozen om de toetsresultaten niet actief met ouders te delen. In de gesprekken gaat het meer
over de ontwikkeling van de kinderen.
* Als ouder heb je altijd recht om alles in te zien (toetsen). Ouders geven aan dat de drempel hoog is om aan leerkrachten
te vragen voor een gesprek/toetsen.
* Agendapunt volgende vergadering: groepsbrede analyse
* We hebben ook gesproken over leerlingen die op obs Waterrijk komen zonder dat ze de Nederlandse taal beheersen. We
hebben als leerkrachten meer kennis en kunde nodig, zodat we de kinderen meer kunnen helpen met betrekking op het
gebied van taal.
* Misschien handig om bij de aanmelding van Expatkinderen te vragen of ze op de hoogte zijn van een voorschoolse
school.
* Op dit moment wordt het opgepakt door een extra leerkracht voor de groepen 1,2.
10. Nieuwe vergaderdata
* Maandag 31 mei om 15.30 uur.
11. Rondvraag en sluiting
* De kleedkamers bij de gymzaal kunnen niet worden afgesloten, telefoon weg/portemonnee verstopt →
waardevolle spullen naar beneden meenemen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

