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MR vergadering d.d. 8-11-2021

Aanwezig: Laura, Natascha, Michiel, Annemieke, Joas, Elleke, Rogier

Afwezig Desiree, Pascalle

1. Opening.

2. Notulen vorige vergadering. Akkoord.
Er staat een enquête uit naar ouders (ouderbetrokkenheid).

3. Schoolondersteuningsprofiel.
Elke school maakt zo’n profiel waarin staat beschreven wat de school aan zorg kan
bieden. Aanpassing is dat leerlingen vanaf nu een beperkte tijd in de ondersteuning
zitten. Dat biedt ruimte voor anderen. Het doelgericht werken krijgt nog aandacht
(verdere differentiatie in de klas). Er is aandacht voor de ontwikkelpunten
(doelgericht, rol van ouders). Het stuk wordt ook openbaar zodat ouders weten wat
ze kunnen verwachten van de school.
Hoe flexibel is het profiel? Als er staat ‘n.v.t.’ is dat dan nog aan te passen? In profiel
formuleren: “indien nodig bekijken we de mogelijkheden” (actie Natascha).

4. Begroting.
Uitgaven via NPO-gelden (aanschaf hardware) komen terecht in de afschrijvingen in
de gewone begroting.
Er is nog een flinke pot vanuit de ouderbijdrage waar nog een bestemming (speel..
op het schoolplein).
De verhuur van de gymzaal levert straks inkomsten op.
Afspraak nu is dat Rogier en Natascha nog samen naar de begroting kijken.

Los van de begroting staat de vraag uit of Kinderstralen het beloofde geld aan
de ouders heeft terugbetaald.

5. Voortgang verbouwing.
11 november wordt het hoogste punt bereikt. Eerste lokaal bovenin is gestuct en
geverfd al. Natascha is bezig met partijen voor meubels en voor digitale borden. Deel
van het schoolterrein komt in bruikleen van de school. Dat deel wordt zo groen
mogelijk. Schoolgebouw grijs, rustig. “Kinderen brengen de kleur.” Oplevering nog
altijd eind mei, begin juni.

6. Vervangingsproblematiek.
Op dit moment is er een serieus probleem. Er is niemand te vinden om klassen op te
vangen. Natascha gaat ouders hierover informeren. School loopt daar nu tegenaan.
De uiterste consequentie is dat een groep een dag thuis komt te zitten. Bij nood
wisselt de school dan wel docenten per groepen zodat niet steeds dezelfde groep
thuis zit.



Onderwijsassistenten worden in deze al ingezet. Aantal docenten is nog aan het
integreren.
Laura werpt de vraag op of ouders een rol kunnen spelen in de opvang van kinderen.

7. Sinterklaas
Grootse en meeslepende aankomst. Gaat door. Wijkagent betrokken. Gemeente
dranghekken. Bussen georganiseerd.

8. GMR
Scholen uit achterstandswijken krijgen eenmalige verhoging voor de
lerarensalarissen. Vraag was of dat genivelleerd zou moeten worden. Besluit ligt bij
de personeelsgeleding van de GMR. Uiteindelijk kiezen de leraren van alle drie de
grote besturen voor de ‘sociale variant’ (gelijke verdeling).
Onrust op het bestuursbureau, personeelswisselingen, trage betalingen.
Servicebureau en bestuursbureau werken niet goed samen. Nieuwe voorzitter, René
Tromp, belooft beterschap. GMR adviseert blik van extern bureau.
Stand van zaken ventilatie. Het wordt in kaart gebracht.
Kledingcode is afgeschaft (m.a.w. hoofddoekje toegestaan als de leerkracht de
kernwaarden van de school onderschrijft). Laura stelt vast dat het goed is dat SCOH
een stap in de nieuwe eeuw zet.

9. Rondje langs de bouwen.
3-4:

- Er is een tekort aan iPads, moet er een rooster komen? Komt een verdeling
voor in de ochtend.

- Christelijke identiteit in de klas. Hoe geven we daar vorm aan?
- Tutorlezen. Elleke is bezig met aanschaf nieuwe niveauleesboeken.
- Evaluatie boekenweek. Mooi thema.

bovenbouw:
- Laptopkar besteld (ook voor 3 en 4).
- Voorleeswedstrijd in 7 en 8.
- Doorgaande lijn mbt christelijke identiteit onderwerp van gesprek.

10. Jaarverslag MR
- Akkoord. Kan op de site.
- Oud voorstel is om na vergadering kort stukje in het vrijdagnieuws te

plaatsen. Dit keer door de notulist (Michiel).
- Jaarplan kan ook op de site (actie Joas).

11. WVTTK
Vraag: pre-advies in groep 7 ter overweging ivm het opgeven van 5 scholen.

- Komende vergadering verplaatst naar 31 januari.

Agendapunt voor maandag 31 januari
- continurooster
- overblijf, resultaten van eerdere enquête


