Notulen MR vergadering 06-09-2021

Aanwezig:
Steffie, Johan, Kharazm, Wiljan, Manja, Kirsten, Susan, Mirjam

1. De nieuwe MR leden van de oudergeleding worden door Johan welkom geheten. Zij stellen
zichzelf voor. Steffie is moeder van Hidde en Lenneke en Wiljan is de vader van Nadine en
Julian.
2. Taakverdeling
We spreken af dat we de rol van de voorzitter voorlopig laten rouleren. Er zijn nu veel
nieuwe mensen van de oudergeleding, zodat het fijn is om deze rol voorlopig op deze manier
in te vullen. De personeelsgeleding neemt het schrijven van de notulen op zich. De notulen
worden binnen twee weken gemaild naar de MR leden.
Twee weken voor de geplande MR vergadering wordt de agenda door de voorzitter samen
met Kirsten opgesteld. In diezelfde week ontvangen de MR leden de (concept) agenda en
bijbehorende stukken. In eerste instantie ontvangen de MR leden alles via de mail. Er wordt
bij de ICT Waterrijk groep nagevraagd of het mogelijk is om een eigen MR Share point te
krijgen.
3. Notulen vorige vergadering.
De notulen worden na een kleine aanpassing op inhoud goedgekeurd. Kirsten zorgt ervoor
dat hij op de website van school geplaatst wordt. De nieuwe MR leden geven de tip om de
notulen wat meer context te geven, zodat het voor iedereen beter te begrijpen is.
4. De begroting

Als wordt gepraat over inkomsten en uitgaven van scholen gaat het
om bekostiging en besteding. Bekostiging gaat om de door het Rijk jaarlijks
berekende lumpsumbekostiging per school of groep scholen. Bestedingsinformatie
gaat over waar de ontvangen middelen aan uitgegeven worden.
De begroting komt meerdere keren per jaar terug. Alle SPO scholen moeten rond
september/oktober de begroting indienen. Mocht men iets willen veranderen, denk bv. aan
een groen schoolplein, dan is dit het moment om dat aan te geven.
5. Nationaal Programma Onderwijs NPO
Het NP Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.
Schoolbrede analyses van de toetsen zijn door het team en IB kritisch bekeken. Aan de hand
daarvan heeft het team met elkaar tijdens teamvergaderingen en studiedagen bedacht wat
we graag zouden willen aanpakken met het extra geld. We hebben voor 4 thema’s gekozen:
• Gedrag/ veilige omgeving
• Taal/ NT2, doordat er veel verschillende achtergronden in de groepen te zien zijn.
• Verrijkend onderwijs
• Begrijpend lezen
Tijdens iedere vergadering moet het NPO terugkomen, zowel in de teamvergaderingen als in
de MR vergadering. Er kan altijd aan het plan geschaafd worden, omdat je al lopende merkt
wat wel of niet goed loopt. MR leden die behoefte hebben om inhoudelijke vragen te stellen

over de gekozen thema’s kunnen deze bij Kirsten neerleggen. Kirsten mailt een datum door
om meer inhoud te geven aan de leden die daar behoefte aan hebben. Taalonderwijs en Fritz
Redl zijn ingekocht, maar de invulling is nog flexibel.
6. Online ouderavond en contact met ouders
Binnenkort gaan er rondleidingen voor ouders door de school georganiseerd worden. Het
team gaat nadenken over een goede invulling van dit bijzondere moment. We wachten nu
eerst de persconferentie van 20 september af, maar het gaat zeker gebeuren.
7. Planning komend schooljaar en vergaderdata
Agenda punten:
• online informatie avond
• De begroting
• NPO
• Website update
Vergader data:
•
•
•
•
•

01-11-2021
24-01-2022
21-03-2022
24-05-2022
27-06-2022

16.00 u. – 17.30 u.
16.00 u. – 17.30 u
16.00 u. – 17.30 u
16.00 u. – 17.30 u
16.00 u. – 17.30 u

8. Rondvraag en sluiting
Johan bedankt de MR leden voor de inzet en samenwerking van de afgelopen tijd. De MR
leden bedanken Johan voor zijn bewezen diensten.
Actiepunten:
• Susan neemt contact op met de ICT groep
• Susan is de komende vergadering voorzitter. Mochten er tussendoor al agendapunten
zijn, graag sturen naar Susan.
• Kirsten mailt een datum door om inhoudelijk over het NPO MR leden bij te praten

