
MR vergadering d.d. 20-9-2021

Aanwezig: Pascalle, Laura, Natascha, Michiel, Annemieke, Joas, Desiree, Elleke

Afwezig met bericht: Rogier

1. Opening
Om 19.30 wordt de vergadering geopend op de Den Helderstraat.
Iedereen stelt zich voor.

2. Vorige notulen
De notulen van 27 mei worden goed gekeurd. Met dank aan Joas, de notulist.

3. Bijzonderheden n.a.v. de startgesprekken.
Er zijn geen hele bijzonderheden gehoord. Dit is de 3e keer dat we startgesprekken gehouden
hebben en bevalt goed bij ouders, kinderen en leerkrachten. Het neemt de eerste spanning
weg. Prettig om te spreken aan de hand van een placemat.
Eerste rapport vervalt. Daar komt een vervolg gesprek voor (er zijn eigenlijk te weinig cijfers
voor). In februari na de Cito komt het eerste rapport.

4. Voortgang verbouwing.
Ze zitten op schema (zolang er materialen zijn). Soms werken ze zelfs op zaterdag.
Zonnepanelen worden aangevraagd, kleuren voor binnen zijn uitgezocht. Gymzaal is rond.
Contact met iemand voor het plein loopt en er worden plannen gemaakt. Kleuters krijgen
nieuw meubilair, er wordt gekeken of dat de hele school doorgetrokken kan worden
(financieel plaatje). Ook wordt er gezocht naar kasten die ook kunnen opladen en afgesloten
kunnen worden. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid naar een theater voor in de
‘oude’ gymzaal.
NPO gelden worden ook gebruikt voor muzieklessen. Dit bevalt heel goed.

5. Audit
Deze heeft in juni plaatsgevonden verspreidt over twee gebouwen. Ze hebben gesproken met
diverse geledingen. Het voorlopige rapport is inmiddels binnen. Geen hele bijzondere nieuwe
dingen uitgekomen. Sommige dingen worden echter heel stellig gezegd die echt niet waar
zijn. Hier gaat Natascha een brief over sturen naar het bureau.
Beredeneert aanbod komt sowieso veel aanbod dit jaar. Wisbordjes en stelling aannames
worden aangepast. Het definitieve rapport volgt.
MR oudergeleding zal ook nog een reactie op het rapport geven naar ons geven. Misschien
kan Rogier een reactie naar de GMR geven over de werkwijze van de audit.

6. Rondje langs de velden
OB Startgesprekken doen we alleen met nieuwe kleuters die op school komen. Dit bevalt
goed. Ouders mogen ietsje meer de school in, zeker bij de nieuwe kinderen of een jarige is
dat fijn. Regels zijn weer besproken, lestijden, busdiensten e.d.
MB Bij groepen 4 loopt het voorspoedig. Bij groep 3 merken we toch wat problemen qua
werkhouding, concentratie, letters plakken tot woorden. Dit komt vast door de lockdown
(deze kinderen hebben tijdens de kleuterperiode 2x lockdown meegemaakt). We nemen



even iets meer tijd voor het eerste thema daardoor en misschien wel het circuit iets naar
voren halen.
BB Goede start gemaakt met de groepen. Concentratie problemen, samenwerken, e.d.
merken wij ook. De klassenmap doorgesproken zodat overal het zelfde in zit. Groepen 7 en 8
gaan meedoen aan de Grote Voorleesdag. Boeken hopen we weer van de bieb te krijgen,
Elleke is contact met sporttalent op de DHS voor eventuele vragen/problemen. Engels
sprekende leerlingen; hoe  krijgen die Engels, dit wordt overlegd met groepen 7 en 8.
Pascalle vertelt wat er aan bod kwam tijdens de studiedag van afgelopen maandag.

7. WVTTK
Punt Rogier: vanuit GMR vanuit dit kiesdistrict (Segbroek)nog steeds niemand vanuit de
personeelsgeleding. Wie wil?
Termijn agenda wordt besproken en goed bevonden. 8-11, 17-1, 28-3, 16-5 en 27-6.
Jaarverslagen volgen volgende vergadering.
Jaarplan en NPO gelden zijn iets uitgebreid. Deze worden kort besproken en goed gevonden.
Vliermeent jaarplan wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Volgende keer houden we ons aan de afspraak dat Natascha zich na een half uur terug trekt
en wij zonder haar doorgaan. Zij kan dan van haar vrije avond genieten.
Michiel: dank voor het warme welkom!

De vergadering wordt om 21.15 uur gesloten.

Hartelijke groeten, Elleke van der Vegt


