
Notulen Mr vergadering
21-06-2021|20.00-21.00| Vergadering geopend door Egbert van Rhee

Notulist: Marleen Oude Geerdink

Aanwezig

Egbert, Annemarie, Susan, Elise, Rutger (gedeeltelijk), Ivo, Jasper (toeschouwer)en Marleen

Afwezig M.k: Marthe.

Egbert opent de vergadering met een gebed uit  Lucas 15 vers 1 tot en met 7.

Goedkeuring notulen

Notulen worden goedgekeurd.

1.Schoolresultaten

Schoolresultaten worden bekeken naar aanleiding van de resultaten van de eindtoets.

De laatste 3 jaar zitten we nog ver boven de signaalwaarde. Gebied van rekenen en
(begrijpend)lezen is er een daling ingezet. Dit vraagt extra aandacht voor de komende jaren.

In alle groepen is bij de Cito toetsen een mooie groei doorgemaakt bij alle vakken.

Extra aandacht voor de pluskinderen is vereist.

2.Leerlingaantallen

Op dit moment zijn er 188 leerlingen waarmee gestart wordt. Komend jaar wordt verwacht dat er
een mooie groei doorgezet gaat worden. Dit gaat tegen de prognoses in. Rutger vraagt de MR
om hier ook kritisch naar te kijken (wat doen we met grote groepen).

3. NPO gelden

Er wordt 1 leerkracht ingezet voor de NPO gelden. Hierbij krijgen vooral groep 3 en 4 veel
aandacht en hulp. Dit zijn grote groepen die door Corona  geleden hebben op het gebied van
executieve functies zoals concentratie en op het gebied van sociaal- emotionele ontwikkeling.

Er komen extra uren vrij doordat er extra IB dagen ingevuld gaan worden. Deze uren komen vrij bij
de RT uren.

De NPO gelden zijn vrijgemaakt voor 3 jaar op rij.



Naast kosten voor personeel wordt er gekeken of er met NPO gelden ook iets betekenen kan op
het gebied van wereldoriëntatie. Er wordt op dit moment gekeken naar Davinci. Deze methode
werkt vanuit de Christelijke grondslag voor de jaren 1 t/m 8. Er wordt door een werkgroep
gekeken of deze methode geschikt is en past bij de visie van de school.

4. Proces visieontwikkeling

Het hele jaar is de school bezig geweest met het opstellen van een passende visie voor de school.
Dit is opgestart omdat er behoefte was om vanuit een passende visie zaken in werking te zetten.
De basisvisie staat en zal het aankomende schooljaar in details ingevuld gaan worden. De
kernwoorden eigenaarschap, ruimte voor talent en verbondenheid moeten nog gedetailleerder
uitgevoerd worden.

5. Werkverdelingsplan

Werkverdelingsplan wordt doorgeschoven naar de eerste week van het nieuwe schooljaar.

6. Nieuwe vergaderdata

Gewijzigd voorstel:

2021

Maandag 27 september 19.15

Maandag 15 november 19.15

2022

Maandag 10 januari

Maandag 7 februari

Maandag 4 april

Maandag 23 mei

Maandag 20 juni

7. Verkiezingen GMR

Personeelsgeleding wordt attent gemaakt op het feit dat zij binnenkort een stembiljet ontvangen
voor een nieuw personeelslid voor de GMR.

Rondvraag

Annemarie Veldman verlaat de MR. Ivo Hogeveen is door de ouders gekozen als nieuwe
vertegenwoordiging. Vanaf het nieuwe schooljaar zal Ivo de OMR gaan versterken.

Er is vervanging voor Kaylee gevonden. Niek gaat 1.0 FTE invullen op de Huve. Wessel zal groep 6
starten en deze samen met Sandra draaien als zij terug is van haar zwangerschapsverlof.

Versoepelingen die aangekondigd zijn, hebben nog niet veel effect op het eind van het
schooljaar. Er is nu wel meer ruimte om een afsluitende dag te organiseren. Voor het nieuwe
schooljaar is nu duidelijk hoe we kunnen starten. Musical groep 8 voert deze op in De Bron.
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Susan vraagt zich af of ze vervangen moet worden i.v.m. zwangerschapsverlof. Dit wordt t.z.t
bekeken.

Volgende vergadering

maandag 27 september 19.15 uur.
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