Notulen 16/09/2021
Aanwezig: Danny, Rebecca, Bart, Lincy, Mark, Arjen en Rosanne
Afwezig: Nikita
Aanvang: 19:30
1. Opening
-

Mark opent de bijeenkomst.
Danny wordt welkom geheten in de MR.
Vorige notulen is goedgekeurd.

2. Rondvraag
-

Rebecca vraagt zich af of er een wens is vanuit ouders om meer inzicht te krijgen
(door middel van foto’s en stukjes tekst) wat er gebeurd op school op de website.
Arjen: Waarom zien wij op het groeirapport niks over de plusklas terug?

3. Ingekomen stukken
-

Een ouder wilde graag de stukken van de MR ontvangen via de mail. Dit is nu
gebeurd. Iedere ouder kan de stukken van de MR van te voren krijgen via de mail.
De communicatie vanuit het Sarkon-bestuur over de NPO gelden en het adviesrecht
van de MR waren op zijn zachts gezegd niet fraai. Arjen heeft vanuit de MR een mail
gestuurd naar het bestuur voor nadere uitleg over de gang van zaken.

4. Nieuws uit de school
-

In de midden- en bovenbouw zijn we gestart met het werken op leerlijn. We werken
per domein, per vak. De leraren en kinderen zijn op deze manier gericht aan het
werk op een bepaald aantal doelen.

-

Bovenbouw: goed gestart, praktische zaken waren snel op orde, er is een groei te
zien in de zelfstandigheid van de kinderen, twee nieuwe leerlingen in groep 8.
De LIO’ers komen een dag extra werken in de bovenbouw.

-

Middenbouw: Fijne start van het jaar, eerste weken stof van het vorige leerjaar
herhaald, focus ligt op de 7 gewoonten en de zelfstandigheid van de kinderen, Er zijn
twee eerstejaars stagiaires gestart. Het schoolreisje naar Hoenderdaell was een
geslaagde dag.
Er waren een aantal corona besmettingen in de middenbouw. Er is hierin snel
gehandeld. De kinderen zijn ongeveer 2 á 3 dagen thuis geweest in quarantaine.

-

-

Onderbouw: Ook goed gestart, peuter- en kleutergroep is gestart, het thema politie is
begonnen. De onderbouw is op schoolreisje geweest naar het land van Fluwel, dit
was een geslaagde dag.

5. Nieuws uit de OWG
-

1 oktober gaan de betalingsverzoeken voor de ouderbijdrage eruit. Dit is 45,- met 5,korting omdat er vorig jaar budget over was.
De ouderbijdrage is niet verplicht, echter zonder deze bijdrage kunnen er bepaalde
activiteiten niet plaatsvinden.

6. Win-win ‘goede start van de dag’
-

Het document is bekeken. Het is duidelijk. Er komt een Kwieb bericht naar ouders
over de ‘goede start van de dag’.

7. Concept jaarplan
-

Het jaarplan is goedgekeurd.

8. Concept jaarverslag
-

Blz. 7: Stukje personeelskenmerken staat dubbel in het verslag
Blz. 9: Onderwijsresultatenmodel > verwijzing nodig naar dit model.
Inhoudelijk is het jaarverslag in orde.
Jaarverslag is goedgekeurd.

9. Rondvraag
-

Rebecca: Vanuit de MR wordt er positief gereageerd. De teamleden gaan dit
bespreken in de verschillende bouwen.
Arjen: De vraag wordt meegenomen in het team.

10. Afsluiting
- De volgende bijeenkomst is 9 december
- Mark sluit de bijeenkomst.

