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MR vergadering 27-09-'22 15.30-17.00 uur

Aanwezig: Marleen, Lieke, Shardé, Angela, Gerion

Notulant: Angela

Agenda

1. Welkom

2. Marleen nieuw in de MR

Welkom Marleen!

3. Notulen vorige vergadering (7 juli) / MR jaarverslag evaluatie

Beide documenten zijn goedgekeurd en worden op de website geplaatst.

4. Mededelingen:

● Scholing:

− Mirte, Lieke, Marleen gaan de kanjertraining volgen.

− Cursus hoogbegaafdheid: Lieke gaat deze volgen en is vooral gericht op het

vroegtijdig signaleren van hoogbegaafdheid

− VCP/Basistraining GGD intern en vertrouwd: Lieke gaat deze volgen. Doel is

vooral ook zichtbaar worden voor kinderen en ouders

− Met sprongen vooruit: Mirte gaat deze scholing volgen. Het is een scholing op

gebied van rekenen.

− Marleen en Mirthe gaan ook nog de startersbijeenkomst van STROOMM

volgen.

5. Vanuit de directie
● Toelichting aanvraag subsidie. Er komt 900 euro per leerling voor Taal

beschikbaar (begrijpend lezen en burgerschap). Subsidie richt zich niet op
materiaal maar professionalisering en ondersteuning van kinderen. Begin
december volgt een akkoord en 1 februari moet er een plan van aanpak
ingeleverd zijn. MR wordt meegenomen in het plan. Sharde oppert een
leesspecialist.

● Vervanging: Voor Mirthe komt er 4 dagen in de week hulp van een vervanger.
Na de herfstvakantie gaan deze vervangers weg. We moeten bekijken wat er
dan speelt. Bedrijfsarts is betrokken.
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● Vacature groep ½ is uitgezet en we wachten op reactie.

● GMR: Terugkoppeling bijeenkomst 22-09. We gaan de notulen lezen en

bijhouden. Het komt steeds terug op de agenda en we blijven zoeken naar

een afgevaardigde voor onze school

● Begroting/ 1 okt telling: Op 3 november gaat Gerion met hulp concept
begroting maken. De 1 oktober telling gaat naar 1 februari (landelijk)
Nu heeft den Boogerd 84 leerlingen,  6 leerlingen nieuwe groep 1, (4
leerlingen gaan verhuizen maar tellen nog mee op 1 oktober)

6. Corona.

Bestuursbreed is er een stappenplan gemaakt. Deze hebben we globaal

doorgenomen in de MR.

7. Evaluatie informatieavond

We kijken terug op een geslaagde avond. Opkomst was beduidend meer dan andere

jaren. De plenaire opening is goed. We denken dat een keuze aan workshops leuker
is. Echter wil het team wel graag onderwerpen gebruiken die spelen op school. Van
te voren intekenen is dan wenselijk. We miste nog wel het voorstellen van de nieuwe
leerkrachten. Buurtzorg jong mag een prominentere plekje krijgen de volgende keer.

8. Pauzebeleid

Oudergeleding bespreekt nogmaals het geluid van onvoldoende tijd en rust om te

eten. In het team wordt nogmaals gekeken naar fine tuning hiervan.

9. MR behoefte scholing

Huidige MR leden zouden graag nog eens een basisscholing MR volgen. Angela zoekt

uit wat de mogelijkheden zijn.

10. Rondvraag en sluiting

Angela vraagt of MR dit jaar kan meegenomen worden in de financien van

schoolkamp en schoolreis.

Volgende vergadering 22 november!




