Notulen MR vergadering 23-05-2022
Datum: 21 februari 2022
Tijd: 16.00-17:30 uur
Locatie: school, lokaal groep 8
Aanwezig

Afwezig
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1. Opening en mededelingen
Wiljan opent de vergadering.

2. Vaststellen notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. De notulen van de
vergadering ervoor worden door Steffie nog aangepast.

3. De formatie
Kirsten licht de formatie toe. Een groot gedeelte van het formatieplan is een
vast format en komt van het bestuur van het SPO. De Rijksbekostiging

verandert jaarlijks. Het leerlingenaantal van 1-10-2021 is bepalend bij het
maken van de formatie voor het komende schooljaar. Volgens de norm
moeten 27 leerlingen per groep geplaatst worden. Obs Waterrijk kiest ervoor
om de klassen klein te maken en aanstaand schooljaar 15 groepen te
formeren. Onder review van de MR wordt afgesproken dat de formatie
goedgekeurd wordt tijdens de MR vergadering op 20-06-2022.

4. Schoolbrede analyse
De intern begeleiders, Loes van Arendonk en Annelies van Dunschoten, geven
een presentatie. Hierbij vertellen zij wat een schoolanalyse precies inhoudt.
Zowel op individueel als op groepsniveau worden alle klassen geanalyseerd. De
leerkracht doet dat voor zijn/haar eigen klas. Ook wordt dit gedeeld met de
leerkracht van de parallelgroep. We merken dat een goede afstemming tussen
de parallelgroepen de resultaten verhoogt. Ook wordt naar de
groepsdynamiek, de werkhouding, de focus en taakgerichtheid gekeken. Dit
zijn belangrijke punten die meegenomen worden in de analyses. Na de Corona
periode wordt ook gekeken welk effect het thuisonderwijs op de
leerlingen/groepen heeft gehad.
De IB 'ers krijgen van de ouders van de MR te horen dat deze presentatie zeer
duidelijk en waardevol is. Als MR wordt nagedacht over hoe je dit duidelijke
verhaal voor alle ouders belangrijk kunt maken. Zo wordt het ook duidelijk wat
met de NPO gelden wordt gedaan. Er wordt overwogen een geluidsopname te
maken, waarin de IB ' ers de schoolbrede analyse uitleggen.

5. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

6. Actiepunten
Manja past de vaste vergaderpunten in het jaaroverzicht aan.
Punten voor de volgende vergadering:
- Formatieplan goedkeuren/ondertekenen.
- NPO gelden

- Data studiedagen en vakanties 2022/2023
Actiepunten:
- NPO gelden op Parro.

