Notulen MR vergadering
03-06-2020 - 19:00

Aanwezig: Mariska de Groot, Marco Mezzo (VZ), Marieke Postmus, Veerle IJsseldijk, Josephine
Oosterloo, Marloes Horstman en Remco Nijland
Vanaf 19:30 aanwezig: Margo van de Berg, Jose Zwerink, Inge Fuchs
Afwezig: Noot vooraf: onderwerpen liepen door elkaar heen en zijn genotuleerd conform agenda.

1. Opening
Marco opent de vergadering.

2. Notulen vorige vergadering
Notulen zijn vastgesteld.

3. Vaststellen Agenda en nalopen actielijst
Verdeling groepen 5/6 toegevoegd (punt 5)
Peuterspelen toegevoegd (punt 8)
Omdat het Jaarplan te laat aangeleverd om goed te bespreken, wordt deze doorgeschoven naar de
volgende vergadering. Vraag vanuit MT is om opmerkingen / vragen alvast te delen, zodat een
definitief stuk te realiseren en aan te leveren valt, voor de komende MR vergadering. MR belooft
voor 15 juni een reactie te geven.
De schoolgids is nog niet verstuurd, deze wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. MT
geeft aan dat behalve de personeelswisselingen en de aanpassingen in de vakantiedagen, geen grote
wijzigingen komen. Voorstel van MT is om alvast de wijzigingen op te sturen, waarna in de volgende
vergadering akkoord wordt verwacht.

4. Mededelingen, ingekomen stukken

5. Verdeling groepen 5/6 (behandeld bij vaststellen agenda).
Bij veel ouders is onrust ontstaan over de brief rond herverdeling van de groepen.
MT geeft aan (nog) niet veel reacties te hebben gekregen op de mail die uit is gegaan.
Grootste pijnpunten bij ouders zijn dat klassen al vaak (3 of 4 keer) zijn gehusseld en dat de huidige
klassen al moeilijk zijn qua opbouw en (complexe) sociale structuren. Klassen hebben afgelopen jaren
vaak aangetoond dat het sociale aspect van het husselen erg veel impact heeft op de kinderen.

MT geeft toelichting op de maatregelen die zij gebruiken om dit proces zorgvuldig te begeleiden.
Maatregelen zijn bijvoorbeeld het gebruik van een sociogram, het aanleveren van een
voorkeursbriefje en de ervaring van de leraren. Deze worden allemaal gebruikt. Bij het opstarten van
de klassen zijn maatregelen als “de gouden weken” en “de koele kikker training” aanwezig.
Naast deze maatregelen is het geheel een complex vraagstuk voor Adwaita / het MT.
De OMR geeft aan dat de communicatie naar de ouders voorbarig is gegaan. Het MT neemt het mee,
maar roept expliciet ouders op om zich te melden en in gesprek te gaan over de vragen.

6. Vakantie- en vrijedagenrooster (Jaarplanning)
MR is akkoord met voorgestelde rooster.

7. NPO gelden en plan
MT is uitgegaan van 600 EUR per leerling aan gelden, maar het blijkt 700 EUR te zijn. Echter zijn
kosten voor de stichting etc. niet meegenomen in die gelden. Daarbij geldt ook dat de hoogte van
het totaal nog niet definitief is. Voorlopig gaat het MT uit van 600 EUR per jaar.
Dan is ook subsidie voor “extra handen in de klas”, maar ook deze gelden zijn nog enigszins
onduidelijk. Het MT legt uit hoe zij de achterstanden, de inloop actie en de onderbouwingen in lijn
met elkaar probeert te brengen.
MT licht maatregelen / interventies en andere aspecten toen.
De bemensing lijkt geen probleem, zijn veel reacties gekomen op de vacatures.

8. Peuterspelen
Het Peuterspelen is voorlopig on hold gezet. De verwachting is dat het de komende twee jaar niet
doorgaat.
De wens om een doorlopende leerlijn van 0 tot 12 te faciliteren blijft bij het MT.
Voornaamste reden dat het nu vast loopt is dat het stichting bestuur geen geld beschikbaar stelt voor
de benodigde verbouwing. Echter geeft het stichting bestuur aan dat potentieel op de Kerkstraat een
extra ruimte kan worden gerealiseerd.

9. Rondvraag
Er is onduidelijkheid over wat voor eindtoets groep 8 Krijgt. In groep 8 wordt de IEP-toets
afgenomen. Zij krijgen ook de normale gesprekken.
Hoe staat het met de OM en SchouderCom? De OMR had al accounts, daar lijkt wat fout te zijn
gegaan.

