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MR vergadering 22-11-'22 15.30-16.45 uur

Aanwezig: Marleen, Lieke, Angela, Gerion

Afwezig: Sharde

Notulant: Angela

Agenda

1. Welkom

2. Notulen vorige vergadering (27-09).

Deze was al goedgekeurd maar nog niet geplaatst op de website. Helaas is  de

officiële notulen om technische redenen niet meer beschikbaar. Angela probeert

n.a.v de agenda een nieuwe notulen te reproduceren geraakt.

3. Mededelingen:

-Gerion meldt dat de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) nog een aantal punten

op rood beoordeeld zijn binnen onze school. Gerion vraag aan de oudergeleding van

de MR om een keer mee door de school te lopen om te zien of we nog wat zaken

kunnen oplossen. Angela gaat dit doen met Gerion. Afspraak hiervoor wordt

gemaakt.

-Vve (voorschoolse en vroege educatie) observatie: Er is intensieve observatie

geweest in groep 1 en 2 op VVE. Vanuit hier is er een mooie terugkoppeling

gekomen. Onze school biedt een taalrijke omgeving aan in groep 1/2. Deze uitkomst

wordt ook gedeeld met de gemeente Zaltbommel.

-Onderzoek van directie van O.b.s van Dam: Voor haar opleiding heeft ze een

onderzoek gehouden naar werkdruk en vitaliteit t.a.v onze leerkrachten. De

werkdruk onder een aantal leerkrachten is hoog. Er volgt een plan van aanpak en

aanbevelingen vanuit het onderzoek. Gerion neemt dit serieus mee in het jaarplan.

Het is tevens een terugkerend onderwerp in de MR.
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4. Vanuit de directie:

● Toelichting subsidie, vervolgstappen.

De subsidie die is aangevraagd is goedgekeurd. Eind januari dient er een plan

van aanpak te zijn. Er heerst nog wat onduidelijkheid hoe de gelden mogen

worden ingezet. Gerion zoekt dit uit. Het betreft de subsidie voor

technisch/begrijpend lezen en burgerschap.

● Vervanging Mirte: Tot aan zomer is er vervanging/ ondersteuning geregeld

voor Mirte. Zij zal zoveel mogelijk op de groep aanwezig zijn binnen haar

kunnen. We weten dat de situatie niet ideaal is maar de groep lijkt goed in

beeld en kinderen krijgen ondersteuning waar nodig.

● Invulling groep 1 en 2: Naast onze nieuwe leerkracht Annemieke is er voor de

resterende FTE een  open sollicitatie gekomen. Er wordt nu bekeken of hier

een match uitkomt. In Principe is de  vervanging van de resterende fte tot de

carnavalsvakantie geregeld. We streven naar continuïteit en stabiliteit.

● Begroting/ 1 okt telling/ formatie:

83 leerlingen, er komen 7 leerlingen bij. Gerion heeft met een collega binnen

Stroomm gewerkt aan de begroting voor volgend schooljaar en deze ziet er

rooskleurig uit, de formatieberekening volgt nog.

5. Schoolbezoek:

Hoofdbestuurder Robert-Jan Koevoets komt volgende week langs op onze school.

D.m.v een vooraf ingevuld verslag door onze school zal er gekeken worden naar hoe

het gaat het met onze school. Zaken als kwaliteit van onderwijs, schoolopbrengsten,

werkdruk, leerlingenaantal enz worden daarbij bekeken. Gerion en het team zijn

voorbereid.

6. Vanuit GMR

● Vacature GMR lid “themaraad financiën” (mail 9-11).

We gaan nogmaals persoonlijk ouders benaderen.  Angela maakt een rondje

langs de ouders. Als dit niets oplevert zetten we nogmaals een vraag uit naar

alle ouders.

● Document medezeggenschapsstatuut MR statuut is herzien.

Dit document is gelezen door alle MR leden. We moeten onze MR statuten er

ook weer eens bijpakken en herzien waar nodig.



7. Nieuwe leerlingen

● Toelichting procedure

Onze school krijgt de laatste tijd veel aanmeldingen van leerlingen die

overkomen van een andere school. Hiervoor is een procedure van toepassing

bij toelating. Er wordt o.a gekeken naar wat de reden van aanmelding is.

Welke ondersteuning is er voor deze kinderen nodig en mogelijk al ingezet?

Kan onze school een passend aanbod verzorgen? Er wordt contact gezocht

met de oude school en eventuele betrokken instanties. Tevens mag het kind

ook zelf meekijken of dit de geschikte plaats voor hem of haar is. Er vinden

open gesprekken plaats met ouders om verwachtingen gelijkgestemd te

houden.

8. Rol vertrouwenspersoon:

Lieke heeft de 3 daagse cursus gevolgd voor vertrouwenspersoon. Een belangrijke

taak is om te luister naar Leerlingen die problemen ervaren waar ze bijv. niet van

kunnen slapen. Leerlingen moeten haar kunnen vinden en weten waarvoor ze

benaderd kan worden. Lieke gaat zich tzt presenteren als  ‘Luisterjuf’.

9. Rondvraag en sluiting

Angela heeft navraag gedaan naar de start cursus MR. We kunnen kiezen voor

individueel online of een dagdeel cursus op onze school. Aan laatstgenoemde zit een

behoorlijk kostenplaatje. Het idee is nu om andere scholen te benaderen of zij ook

kandidaten hebben die de cursus willen volgen zodat we de kosten nuttig kunnen

inzetten voor Stroomm.

Volgende vergadering 24 januari




