Notulen MR Adwaita
28-04-2021

Aanwezig: Inge Fuchs, Jose Zwerink, Wilma Krol, Josephine Oosterloo, Marloes
Horstman, Mariska de Groot, Marco Mezzo en Marieke Postmus
Afwezig: Veerle IJsseldijk en Remco Nijland
Opening
Marco opent de vergadering.
Notulen vorige vergadering
Notulen zijn vastgesteld.
Vaststellen Agenda en nalopen actielijst
Agenda vastgesteld en Rooster van aftreden doorgenomen. Volgend jaar
zullen Josephine en Mariska terugtreden. Hierdoor zullen nieuwe MR leden
aangetrokken moeten worden.
Mededelingen, ingekomen stukken
Na de zomervakantie zal Tatjana de PMR versterken.
Coronagelden
Inge licht het plan toe dat is opgesteld. Het plan is inmiddels met de PMR en
het team besproken. Er is goed op gereageerd. A.s. vrijdag zal het plan
ingediend gaan worden. Vanuit de overheid zal een menukaart komen en het
plan dient te passen op deze menukaart.
In het plan staat opgenomen dat er ingezet gaat worden op begrijpend lezen,
technisch lezen en spelling. Daarnaast komen er in een aantal leerjaren
kleinere groepen, er zijn extra handen en er is een buitenschools programma
met aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Ook wordt er ingezet
op preventie, onderwijstijd en naschoolse tijd. Het doel is om na 2,5 jaar de
achterstanden te hebben weggewerkt.
De vraag wordt gesteld of de groepen 3 ook niet te groot zijn en of er nog is
overwogen om hier 3 klassen van te maken. De achterstanden in de groepen
5 en 6 zijn groter, waardoor deze klassen kleiner worden gemaakt. In groep 3
komt wel een extra leerkracht, naast de 2 leerkrachten die voor de groepen
staan.
Naast het bespreken van het plan mbt coronagelden geeft Inge aan dat er
drie leerkrachten zijn die nog een gymopleiding moeten doen. Inge heeft dit
besproken met de desbetreffende leerkrachten.
Ook zal vanaf september peuterspelen van Raster aanwezig zijn op de locatie
Jacob. Raster maakt enkel gebruik van de school; er kan één groep gehuisvest
worden. Peuters zijn dan eerder in beeld, dan wanneer ze op een andere

locatie zijn. De MR was hier nog niet van de hoogte en de volgende
vergadering zullen we stilstaan hoe deze beslissing tot stand is gekomen.
Midden-opbrengsten
Jose bespreekt de opbrengsten. In sommige klassen is de leesvaardigheid
lager dan verwacht. Vermoedelijk is er thuis weinig gelezen tijdens de
lockdown. Rekenen is overall goed. Voor begrijpend lezen is ook meer
aandacht nodig. Close reading zal worden ingezet. Daarnaast zal vanaf
volgend jaar in groep 3 ook Staal ingezet gaan worden.
Formatie
Inge bespreekt de voorlopige formatie. Er zijn nog een aantal plekken die
gevuld moeten worden en in de huidige arbeidsmarkt is het een uitdaging om
mensen te vinden.
Plannen subsidiegelden
Besproken tijdens punt coronagelden.
Rondvraag
• Het is de laatste vergadering voor Wilma. Marco staat hierbij stil en
bedankt Wilma voor haar inzet en wenst haar veel succes op haar
nieuwe school;
• De volgende vergadering staat gepland op 1 juli. Dit blijkt te laat.
Marco zoekt een datum in de eerste week van juni;
• De OMR leest graag mee op de mail die uitgaat naar de ouders over
de coronagelden. Deze wordt eerst verzonden aan de OMR voordat
deze aan de ouders wordt verzonden;
• In het volgende overleg zal ook ingestemd moeten worden over het
vrije dagen rooster van volgend jaar. Vanuit de OMR wordt gevraagd
of het mogelijk is de meivakantie van volgend jaar gelijk te laten lopen
met de meivakantie van de middelbare scholen van Deventer. Inge
geeft aan dat hierin de stichting wordt gevolgd.

