Agenda MR vergadering 14 juni 2021 Via Teams
Aanwezig Hilde( notulen), Danielle, Floor, Renee. Loes afwezig met kennisgeving.

1. Verslag vergadering dd. 19 april 2021
Geen aanvullingen
2. Vaststellen agenda
Geen wijzigingen
3. Mededelingen
-EindCito
Score is naar verwachting, landelijk gemiddelde is 534,5 onze schoolscore is 539,6
hier ruim boven. Deze scores worden meegenomen in de vensterschoolgids van
scholenopdekaart.nl
- Scholing MR
Moet er weer een scholing komen of is er behoefte aan een scholing vanuit onze
school. Dit kan als Mr compleet of individueel. Op de site van VOO is meer
informatie te vinden
Dinsdag 22 juni is er een webinar over de nieuwe wet ouderbijdrage. Via de mail is
de link hiernaartoe gedeeld door Danielle op 14/6/2021
- overblijfbudget, er wordt door de overblijf een bijdrage geleverd aan de nieuwe
picknicktafels de overblijf draag 350 euro bij, het overige bedrag wordt aangevuld
door de OR en school. De overblijf heeft ook nieuwe ballen aangeschaft. Voor de
vakantie wordt er nog gekeken of de overblijfbijdrage nog passend is. De MR stemt
in met deze bijdrage.
4. Corona – gang van zaken en maatregelen
In de algemene pauzes wordt er weer gezamenlijk buiten gespeeld. Het is heel rustig
qua besmettingen op dit moment.
De oudergesprekken gaan buiten plaatsvinden en als het weer te slecht is dan kan het
ook binnen, eventueel met even de mogelijkheid om in de school te kijken.
5. GMR zaken
Geen mededelingen.

6. NPO gelden
Goede initiatieven. Zorgvuldig afgewogen. Verbeteren van dat wat er al is.
Er is zoveel mogelijk gekeken naar extra inzet en begeleiding en duurzame
verbeteringen, dus pedagogische en didactische vaardigheden vergroten bij de
leerkrachten.
MR stemt in met de plannen
De subsidie is voor 2 jaar. 1e jaar 700 euro per leerling en het 2e jaar 500 per leerling.
7. Werkdrukgelden
We hebben als school recht op 0,2 voor inzet van een leerkracht. Dit komt neer op 2
dagdelen.
We willen dat graag inzetten voor extra formatie zodat er extra ondersteuning plaats
kan vinden in de groepen op 2 ochtenden. Net zoals afgelopen schooljaar. De
uitbreiding kan gedaan worden door de leerkrachten die nu al werken bij ons op
school.
De MR stemt in met deze inzet.
8. Formatie
We gaan weer werken met 3 groepen.
1/2/3
4/5
6/7/8
Op de studiedag 16/6 zal het team kijken welke leerkrachten welke dagen welke
groep gaan doen.
9. Overblijf
Er zijn 2 nieuwe overblijfkrachten. Floor en Harry versterken de groep. De groepen
zijn iets kleiner nog.
10 Gesprek bij het hek
Kanjertraining bijvoorbeeld de vragenlijst nader toelichten richting de ouders. Nu niet
helemaal duidelijk. Goed idee om een de nieuwe lichting ouders hierin voor te lichten
door bijvoorbeeld een ouderavond hierover of informatie in het akkertje. Wat hebben
de leerkrachten bijvoorbeeld aan deze methode en aan de gegevens.

11 Schoolplan voor zomervakantie
Dit komt, Net als de schoolgids voor de vakantie.

12 W.V.T.T.K
13. Datum volgende MR vergaderingen
Volgende vergadering na de zomervakantie, Floor maakt een planning voor het hele
jaar.
Praktische zaken komen indien nodig via de mail.
14. Rondvraag
-

