Notulen 19-11-2020
Aanwezig: Mark, Bart, Lincy, Nikita, Arjen, Lisa en Rosanne
Afwezig: Rebecca (ziek)
Aanvang: 19:30
1. Opening
Mark opent de bijeenkomst via Google-Meet.
2. Rondvraag:
Vraag plusklas (Arjen)
Vraag OWG (Arjen)

3. Ingekomen stukken:
- Er zijn geen stukken ingebracht.

4. Nieuws uit de school:
- De kinderen uit groep 8 hebben een feitenonderzoek gedaan, meningen gewisseld en
daarvan een win-win gemaakt. De krant heeft de kinderen geïnterviewd. Stond een mooi
stukje in de krant.
- Binnen de school zijn we bezig met Snappet. We willen dit middel op een zo efficiënt
mogelijke manier inzetten. Bart, Rachel, Rebecca en Rosanne doen hiervoor een cursus om
zich te verdiepen.
- Kim gaat ons verlaten. Zij zal na de kerstvakantie gaan.
Er wordt naar vervanging gekeken.
- Middenbouw loopt nu beter dan aan het begin van het jaar. De collega’s raken meer op
elkaar ingespeeld.
- Er is een plan gemaakt voor het leesonderwijs in de onderbouw, middenbouw en
bovenbouw. Ook het automatiseren is hierin meegenomen. We zijn hier nu mee gestart en
zijn benieuwd naar de groei van de kinderen.
- In de onderbouw werken ze met het thema muziek. Dit gaat heel goed.
- De school gaat meedoen aan Lego Werf. Om techniek te ontdekken en bedrijven en
werkingen in Den Helder te leren kennen.
- De verkeerssituatie voor de school gaat iets beter. Er is geen goede samenwerking
geweest vanuit de gemeente. De politie gaat hiermee aan de slag.
- Joke Plass (directeur Sarkon) is langs geweest. Ze was enthousiast over onze manier van
werken.
- Er wordt gegymd in jaargroepen. Deze groepen zijn te groot om in één keer te laten
gymmen.
Er waren vragen vanuit ouders waarom dit zo geregeld is. Er zijn op het moment geen
andere mogelijkheden. Dit is de meest veilige oplossing, waarbij kwaliteit gewaarborgd blijft.

5. Nieuws uit de OWG:
-

Er is een OWG vergadering geweest. Het loopt heel goed. Er zijn 18 ouders die nog
moeten betalen.
De vieringen zijn in beperkte vorm, maar binnen de mogelijkheden gaat dit heel goed.

Vraag uit de OWG: Kan de notulen aangepast worden van vorige keer. Hier staat een
misverstand in.
Antwoord: Meteen aangepast.

6. Begroting 2021:
- Bart licht de begroting kort toe.
- De school is met 20 leerlingen gekrompen. Dit komt door verhuizingen en een grote groep
acht die vorig jaar vertrok. Desondanks is de begroting redelijk stabiel.
- Doordat wij met Snappet zijn gaan werken, is het aantal kosten voor licenties gestegen.
De andere licenties (op die van groep 3 na) zijn opgezegd. Er zijn nu minder boeken nodig.
- Post 88010: Voor dit jaar is er -40.899 begroot. Voor volgend jaar -158.529. Hoe zit dit?: De
school is in leerlingaantallen gekrompen en zal dus ook met minder personeel gaan werken
in 2021-2022. De krimp is hier zichtbaar. Het verschil dat overblijft wordt ingezet om op
bestuursniveau de vervangingen te kunnen realiseren.
- Post 40118: Dag van de leraar staan wel kosten bij de realisatie, maar is voor volgend jaar
niet begroot. Hoe werkt dit?: Voor het komende boekingsjaar wordt deze post
samengevoegd met de post bruto-salarissen.
- De begroting is akkoord.

7. Functioneren MR:
- Vorige keer hebben we de plussen en delta’s besproken door middel van een coöperatieve
werkvorm. Dit werd als prettig ervaren. Met elkaar in gesprek gaan en sparren was fijn, dit
werd gemist tijdens de vorige vergaderingen.
- Voorstel van Bart: om een onderwerp te bespreken door middel van een werkvorm. Dit
hoeft niet altijd een actueel onderwerp te zijn.
- Onderwerp voor volgende keer: De start van de dag.

8. Rondvraag:
- De kinderen uit de plusklas (bovenbouw) missen door de plusklas andere vakken zoals
muziek en beeldende vorming. Hoe kan dit opgelost worden?
Er is met Alex (leraar plusklas) afgesproken dat hier een roulatiesysteem voor moet
komen.
- De toetsen van vorig jaar zijn gemaakt, hoe is dit gegaan? (Arjen)
De toetsen vielen hier en daar tegen. Vooral begrijpend lezen was niet goed
gemaakt. Daarom zijn we gaan kijken naar het leesonderwijs en proberen we dit te
verbeteren.
- Wanneer is de volgende toetsperiode?
Januari en juni worden de LVS toetsen afgenomen. De week van 23 november
worden de AVI toetsen afgenomen.
9. Afsluiting:
- De volgende vergadering is 21 januari.
- Mark sluit de bijeenkomst.

