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Datum: 24-05-2022 LOCATIE: Meet MEET CODE: zie email

Aanwezig: Bas, Marieke, Lars, Petra, Karin
Afwezig: …..

Voorbereidende vergadering (niet openbaar), 19:30 – 20:00 uur

19.30- 19.55

0.1: Vaststellen notulist en tijdbewaker
0.2 : Ingekomen post:

-
0.3: notulen/actiepunten vorige vergadering doornemen en vaststellen

- Notulen van 31-03 bespreken. Geen bijzonderheden gemeld.
0.4: voorbereiden agendapunten zoals hieronder vermeld.

Openbare vergadering met directie van 20:00 – 21:00 uur

1. Opening en vaststellen agenda
Reiskosten vergoeding. Gewone reiskosten staan in de CAO. Reiskosten worden 10 maanden
per jaar vergoed, juli en augustus niet. Reiskosten verlopen volgens CAO.

Telefoonkosten/vergoeding: wordt binnen Librijn over gesproken.
Geen nieuwe extra punten.

2. Vaststellen notulen vorige vergadering
Goedgekeurd op de vergadering van 24 mei 2022.

3. Enquêtes vanuit Vensters: resultaten ouders en leerlingen

Leerlingenenquête:

Groep 6 voelt zich t.o.v. gr. 7/8  minder veilig/fijn in de groep. MR geeft aan dat dit bekend

moet worden bij de BB-leerkrachten, zodat zij er iets mee kunnen doen. In het begin van het

jaar is er altijd veel tijd en aandacht voor de sociaal/emotionele ontwikkeling in de groep en

groepssamenstelling ('de Gouden weken'). Het zou goed zijn hier de rest van het schooljaar

ook aandacht aan te besteden.

Karin geeft aan: uitslag kun je best binnen de groep bespreken en als groep hiermee aan de

slag. De kinderen die zich wél fijn voelen, kunnen positieve bijdrage leveren. Er kan ook bijv.

een brievenbus in de klas, waar kinderen anoniem iets in kunnen doen.

Conclusie MR: in de klas bespreken.

Ouderenquête:

Weinig respons. We kunnen met de resultaten niet veel. Geen ouders die de MR/Karin direct

benaderd hebben n.a.v. de enquête. In situaties los van de enquête benaderen ouders de
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school wel. Volgend schooljaar op ouderavonden willen we de ouders wellicht gericht over

specifieke onderwerpen bevragen/gesprek voeren.

4. Evaluatie NPO

Met het team besproken. Er waren veel plannen. Niet alles kon uitgevoerd worden in de zin

van hoe het gepland was. Bv. op maandag in de BB instructie aan kleine groepjes, dat niet kon

doorgaan i.v.m. opvang van klassen waarvan de leerkracht ziek was. Zo zijn er dit schooljaar

meerdere situaties geweest.

NPO is niet opgegaan waaraan je het op wil maken, maar de opvang van uitval was ook

belangrijk. Was dit niet gedaan, dan zou er vaker een klas naar huis gestuurd zijn.

Heel het jaar wel muzieklessen, handwerklessen, natuurlessen, technieklessen geweest.

De MR heeft verder geen vragen of opmerkingen ten aanzien van het concept evaluatie NPO.

Karin maakt het definitief en stuurt het dan voor ondertekening.

Wensen vanuit het team voor volgend jaar zijn:

Iedereen was blij met het aanbod en wil dit grotendeels zo houden. Enkele teamleden die één

dag per week extra activiteiten hebben aangeboden zoals: instructie aan kleine groepen, RT

achtige lessen, herhaling of preteaching, techniek, dans, drama, verhalen vertellen enz. willen

een (halve) dag minder werken. Geld dat daarvan overblijft wil het team gebruiken voor

onderwijsassistent die ingezet kan worden voor soortgelijke activiteiten in de MB en BB.

5. VO-adviezen

Adviezen n.a.v. eindtoets wijken af van de definitieve adviezen gegeven door school.

Onduidelijk hoe dit komt. We kunnen VO scholen volgen en zien dat de eindadviezen van

school vaak goed zijn. Hierdoor juist vreemd dat de eindtoets minder goed wordt gemaakt.

6. Trendanalyse

Uitleg van Marieke hoe de trendanalyse werkt (= groei per groep per periode). Op alle

vakgebieden scoren de kinderen boven de norm (spelling, begrijpend lezen en rekenen).

Alleen bij groep 8 is de groei op rekengebied onvoldoende. Ze zaten in januari nog boven de

schoolnorm, maar op de eindtoets was het resultaat dus heel anders.

We gaan dit nog met de bouwen bespreken om hier weer mee aan de slag te gaan in de klas.

7. Termijn oudergeleding

Bas en Petra nu twee jaar in de MR. MR en Karin geven aan dat twee jaar kort is en omdat je

anders twee nieuwe ouders gelijktijdig moet laten instromen, er één van de twee misschien

een termijn van drie jaar kan aanhouden. (=voorstel)

In statuten nazoeken of bij een derde jaar mogelijk is zonder verkiezingen. Bas en Petra gaan

hierover nog in overleg.
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8. Onderwerpen laatste vergadering Jaarplan en jaarevaluatie en Schoolgids

Jaarplan: team is er mee bezig. Wordt door Karin gedeeld zodra het klaar is.

Schoolgids: zoveel mogelijk hetzelfde houden. Vakantierooster, studie- en administratiedagen

erin aanpassen. Over sommige onderwerpen moet nog gesproken worden om nu al conclusies

te trekken.

9. Covid-19
We weten hoe de aanpak wordt, voor het geval er weer een uitbraak komt. Geen grote
nieuwe zaken.

Directie kan MR-vergadering verlaten
1. reacties, instemmingen en besluiten
2. taakverdeling
3. communicatie achterban, samenvatting voor nieuwsbrief, email, drive
4. volgende vergadering  27-06-2022    (Alles half uurtje later).
5. rondvraag

Marieke: even kijken naar de starttijd van een MR-vergadering. Liever om …. uur?
Live: ‘s middags
‘s avonds: online

Petra: hoe is het met de ouderraad. Karin: J. is erg actief met M. in het opzetten van de
ouderraad. Er zijn vrij weinig ouders die zich inzetten hiervoor. Organisatorisch loopt het nog
niet vloeiend.

Lars: fietsenstalling is doorgegeven. Het is nu aan de betreffende collega’s zich hierover te
buigen en verder aan te pakken. Financieel is dat in orde.
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