Notulen MR
16 december 2021 om 19.30 uur
Aanwezig: Nynke, Don, Gregor en Carien. Johan schuift later aan.

1.

Welkom en vaststellen agenda.

2. Vorige notulen + web versie maken.
3. Schoolsluiting i.v.m. Corona (week voor kerstvakantie)
De overheid heeft bepaald dat er de week voor de kerstvakantie een lockdownweek wordt,
dus geen kinderen naar school. De school heeft er voor gekozen om een week eerder vrij te
geven i.p.v. online les op te starten. Wij vinden dit een goed besluit.
Noodopvang: Er zijn veel kinderen opgegeven voor de noodopvang.
4. GMR zaken
Carien praat ons bij.
- Hoeveelheid zwangere vrouwen is hoog in de stichting t.o.v. andere jaren. Zwangere
vrouwen mogen eerder met verlof i.v.m. Corona.
- CO2meters: De meters gaan er om de haverklap af. Er is nu naar alle scholen een brief
vanuit de PCBO gegaan over hoe om te gaan met deze meters. Als school toch een
melding doet over de meter dan inventariseert iemand van PCBO alle meldingen.
- Verlengde kerstvakantie of online les. De meeste scholen van de stichting stemden voor
een extra week vakantie.
- Bij de GMR is een ernstig tekort aan leden, zowel ouders als leerkrachten. Er wordt nu
een promotiefilmpje gemaakt om leden te werven.
5. Update MR vacature
Nog geen reacties binnen gekomen. We gaan ook een promotiefilmpje maken.
Johan schuift aan.
6. Schoolontwikkelingen
Voortgang schoolplan:
- Specialisten en inhoud. Al een beetje mee begonnen. Wel streven naar meer
inhoudelijke thema’s in vergadering (bv HB, WO, SE). Ook meer mededelingen via TBT of
zin-app.
- Methodes WO zijn afgestemd in vergadering.
- Rekenen en rekenmuurtje cursus, maar moet nog verder besproken worden.
Kleutervolgmodel. Er wordt gezocht naar alternatieven. Nog geen keuze gemaakt.
- Microsoft 365: Geen vorderingen.
- Frysk: Inhoudelijke teamvergadering gehad.
- Techniekmenu: aanbod is helaas komen te vervallen vanwege Coronamaatregelen.

-

-

HGW: er stond een bijeenkomst gepland. Maar deze kon vanwege omstandigheden toch
geen doorgang vinden. We plannen een nieuwe datum. Uiteraard wordt er tijdens HGPD
gesprekken wel gewerkt volgens Handelingsgericht werken.
Kunst en cultuur (nog geen beleid omschreven).
Social School is succesvol ingevoerd en wordt nog iets uitgebreid/meer ingezet als ook de
website (januari) komt.

7. NPO status?
- vacature: Er heeft niemand meer op de vacature gereageerd. Johan heeft wel een al met
contact gehad met stagiaire die In Aldeboarn werkt en meer voor het onderwijs wil
betekenen. Er is al een gesprek geweest, dit was positief. Waarschijnlijk start ze in februari
voor 2 dagen. In februari start ook LIO. Geeft wellicht ook weer iets ruimte.
- inzet - Structurele groepsverkleining (van 6 naar 7 groepen) is in gang gezet. Fijn. Onderwijsassistent groep 1/2 loopt. - Andere groepsverkleining/werken met groepjes staat
wel onder druk door vacature en inval/afwezige groepen/quarantaine. Andere verdeling
gemaakt. Extra aandacht groep 3/4/5 op maandag, extra aandacht groep 6/7/8 op vrijdag. Laatst in vergadering bekeken hoe het nu sociaal emotioneel loopt in groepen. We maken
ons nu minder zorgen dan afgelopen jaar. Afstemming en vinger aan de pols blijft natuurlijk
noodzakelijk. Alle groepen hebben inmiddels SCOLL ingevuld. Moet nog geanalyseerd
worden. - (Sport en cultuur) hierin gaan ook zaken niet door. – Zebraklas (klas voor de
meerkunners) is gestart. Maar staat ook iets onder druk door quarantaine in groepen. - We
zijn erg benieuwd naar de Cito toetsen.

8. Jaarverslag aanpassingen
MR gaat nog voor de laatste keer Johan zijn aanpassingen doornemen. 23 december is de
deadline.
9. Ouderbijdrage reglement (aanpassen?)
Johan past de tekst die in de schoolgids en op de website staat aan.
10. Rondvraag

