
Notulen MR vergadering 2022/02/10

Aanwezig: Bart, Marijn, Rebecca, Danny, Lincy, Arjen, Mark, Léonie en Rosanne
Afwezig: -
Aanvang: 19:30 uur, online

1. Opening
- Mark opent de vergadering..
- Notulen van vorige keer is goedgekeurd.

2. Rondvraag

- Arjen stelt de vraag hoe de AOB training was.
Danny vertelt kort over de inhoud en hoe hij de training heeft ervaren. De training
ging over de indeling van het werk verdelingsplan en de rechten van het
personeel.Bart vult aan hoe het bij ons op school is geregeld.

3. Ingekomen stukken
- Geen ingekomen stukken

4. Nieuws uit de school
- Rebecca vertelt over de bovenbouw. Door COVID en de besmettingen heerst er een

onrustig gevoel. Dit zorgt voor een pittige tijd. De kinderen zoeken wat meer grenzen
op. Daarom heeft de bovenbouw besloten samen met de kinderen weer de rust terug
te pakken en te focussen op de afspraken binnen school. Verder zijn ze gestart met
het thema ‘Space expo’ de kinderen waren hier heel enthousiast over. En de CITO’s
zijn afgenomen. Deze zijn nog niet helemaal klaar. De kinderen die thuis zaten in
quarantaine zullen deze later nog inhalen.

- Rosanne vertelt over de middenbouw. Ook zij zijn gestart met het thema ‘Space
expo’. De kinderen hebben een filmpje ontvangen van Marcel Mars en gaan helpen
onderzoek te doen in het ruimtestation. Verder zijn de CITO’s deze week nog bezig.
Er waren een aantal kinderen niet ivm corona, dus zij zullen het nog moeten inhalen.
Over het algemeen zijn de CITO’s minder gemaakt dan voorgaande jaren. Dit was
ook de verwachting, aangezien wij nu werken met domeinen. Bepaalde domeinen
komen later aan bod, maar worden wel al verwacht op de CITO’s. De groei rapporten
zullen ook meegegeven worden volgende week donderdag. Deze hebben de
kinderen samen met de leraren ingevuld.

- Danny vertelt kort over de onderbouw. Zij zijn ook gestart met het thema en hebben
een ruimtestation gemaakt in de bouw. De kinderen zijn enorm enthousiast. De
rapporten worden samen met de leerlingen ingevuld en worden volgende week
donderdag meegegeven. De CITO’s worden op het moment afgerond.

- Rebecca geeft een korte presentatie over de domeinen en leerlijnen. Zij vertelt
waarom wij hiervoor hebben gekozen en hoe wij hier mee werken in de dagelijkse
praktijk.

5. Nieuws uit de OWG
- Léonie wordt welkom geheten door Mark. Léonie zal Nikita vervangen voor de OWG.
- Nog niet alle vrijwillige bijdragen zijn betaald. Hoeveel dit is wordt nog

gecommuniceerd.
- De OWG is bezig met de organisatie van carnaval.

6. Nieuws uit de GMR
- Geen nieuws vanuit de GMR.



7. School ondersteuningsprofiel
- Paar punten zullen aangepast worden door Bart om het ondersteuningsprofiel meer

te verduidelijken.
- Het ondersteuningsprofiel is goedgekeurd.

8. Urenberekening
- Bart vertelt hoe de urenberekening tot stand is gekomen.
- De studiedagen worden nog gecommuniceerd. Dit moet nog afgestemd worden met

de scholing voor het team.
- Urenberekening is verder goedgekeurd.

9. Formatie 2022-2023
- Bart neemt de totstandkoming van de formatie door.
- De formatie is goedgekeurd.

10. Afsluiting

- Mark sluit de vergadering.
Volgende vergadering: donderdag 21 april


