Notulen Medezeggenschapsraad De Windwijzer - 15-06-21
Aanwezig: Mark, Arjen, Rebecca, Lisa, Lincy en Rosanne
Aanvang: 19:30
Inventarisatie rondvraag:
-

Nikita moet toegevoegd worden aan de Whatsappgroep
Verkiezing volgend schooljaar
Ouderbijdrage

Ingekomen stukken:
- E-mail van ouder om bij een vergadering aanwezig te zijn.
- GMR verzoekt mensen uit MR om aan te sluiten bij de vergaderingen op: 09-09-21 / 08-11-21 / 1101-22 van 17.00 - 20.30.
- Lincy sluit aan bij de GMR op 09-09-21, Mark sluit aan op 08-11-21, 11-01-22 sluit een personeelslid
aan.

Nieuws uit de school:
- Onderbouw: bezig met thema camping, kinderen zijn enthousiast, de CITO’s in groep 3 zijn geweest.
- Middenbouw: in de middenbouw gestart met geschiedenis, de groei rapporten staan centraal.
- Bovenbouw: druk met het rooster, groep 8 bezig met musical, verkeersexamen (theorie en praktijk)
en kamp.
- Studiedag: voorbereiding over het werken met leerlijnen, het maken van roosters, gekeken naar
domeinen voor rekenen, taal en spelling en het inplannen van deze domeinen.
- Leerlingverdeling: er is een klacht bij het bestuur en de bovenschoolse klachtencommissie
binnengekomen. Een ouder had vragen over een aanpak in de bovenbouw.
- We hebben in de bovenbouw een aantal incidenten gehad met een leerling.
- We hebben intensief samengewerkt met SKDH. De peuter/kleutergroep gaat nu draaien, de
gemeente heeft akkoord gegeven.

Nieuws uit de OWG:
- De schoolfotograaf komt 28 en 29 juni.
- Er wordt een eindfeest georganiseerd op 7 juli.
- Schoolreisje gaat in het najaar door. Dit wordt ook als prettig ervaren.

- Vrijwillige ouderbijdrage: hoe zit het met de inkomsten/uitgaven? (Arjen) Dit wordt ingezet voor het
schoolfeest op 7 juli, wat er over is wordt ingehouden op de nieuwe vrijwillige ouderbijdrage. De wet
zegt per 1 augustus dat school of de ouderwerkgroep geen enkel kind mag uitsluiten als een ouder
niet wilt of kan betalen.

Nieuws uit de GMR:
- GMR verzoekt mensen uit MR om aan te sluiten bij de vergaderingen op: 09-09-21 / 08-11-21 / 1101-22 van 17.00 - 20.30.
- Lincy sluit aan bij de GMR op 09-09-21, Mark sluit aan op 08-11-21, 11-01-22 sluit een personeelslid
aan.
Managementsamenvatting NPO:
- Concept formatie vorige vergadering toegelicht.
- Het bestuur roamt 75,00 euro van het bedrag af voor leraren in opleiding en de investering in de
begeleiding voor beginnende leerkrachten. Vanuit het bestuur is er ook een plan gemaakt over de
verdeling daarvan.
- We krijgen 2 jaar achter elkaar 700,00 euro per leerling. Dit moet je in 4 jaar uitgeven. Wat er niet
opgemaakt wordt, wordt gereserveerd voor de andere jaren.
- De uitgangspunten zijn: groepen klein houden en extra handen voor ondersteuning.

Concept werkverdelingsplan:
- Goedkeuring van PMR is gegeven.

Schoolgids 2021 - 2022:
- Schoolgids was al vastgesteld voor 4 jaar.
- Versie ‘21/’22 goedgekeurd door MR.

Rondvraag:
-

Nikita wordt toegevoegd aan de Whatsappgroep door Lisa
Verkiezing volgend schooljaar moet op de agenda voor het najaar
Ouderbijdrage is besproken

Afsluiting:
Mark sluit de vergadering.
Volgende bijeenkomst etentje 02/09/2021

