‘Met plezier naar de Pijler,
want daar zit het wel SNOR’
Agenda MR
Plaats

Centrale hal aan de kant van de bovenbouw.
Datum en tijd

Dinsdag 22-06-2021,
19.00 - 22.45 uur

Belangstellenden en:
Oudergeleding:
Joyce Maijers (voorzitter)
Judith Kamp
Personeelsgeleding:
Suzanne van der Meijden (notulist)
Clarens Groeneveld-Immenga
Genodigden:
Anja de Jong (directeur)
Renske Kooijman
Voor wie

Inhoud:
Agendapunten:
MR vergadering (doel → voorstellen bespreken, vragen voor te bereiden en meningen uit te wisselen)
19.00

Opening

19.05

Notulen van de vorige
keer + GMR.

De notulen zijn vastgesteld en zijn op de website terug te vinden.
Joyce heeft de eerste GMR vergadering bijgewoond.
Punten vorige keer niet besproken:
-

-

Kansrijk adviseren → veel aandacht aan besteed vanuit de
overheid. Wij deden dit eigenlijk al. Het betekent dat wanneer er
meer potentie in een kind zit je een dubbel advies geeft. bijv.
VMBO TL/HAVO ipv alleen VMBO.
Saldo actie rekening
Hebben we voor deze vergadering geagendeerd.
Tevredenheidslijsten

Zij deelt de notulen via de
mail.
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19.10

Resultaten enquête
continurooster

Positieve stemming.
MR heeft reacties van ouders gelezen. Advies dat directie contact
opneemt met ouders die bezwaren hebben, om met hen in gesprek te
gaan.
Opties om eten koel te houden bespreken met directie.

19.30

Schoolgids

1 studiedag staat vast → dinsdag 28 september.
TSO bijdrage bespreken met directie.
We hebben enkele suggesties om dingen anders te formuleren. Deze
worden in de overlegvergadering met directie besproken.

19.40

Kamp 7/8

Overleg werkgroep kamp op 8 juni, met een klein groepje mensen is
besproken over het kamp voor volgend schooljaar.
3 opties voor groep 7/8, welke er veelbelovend uitzien. De kinderen
gaan dan in groep 7 en 8, ieder schooljaar.
De kosten per kamp zijn lager dan het kamp nu.
De groep gaat kijken of we ieder jaar naar hetzelfde kamphuis gaan of
dat we het ene jaar het ene kamphuis doen, dan een ander kamphuis.
De kinderen zullen ipv 4 dagen nu 3 dagen op kamp gaan om de kosten
te drukken.
Directie deelt bericht met beleidswijziging voor kamp.

19.50

Besteding werkdruk
geld

Het team heeft aangegeven graag weer een gymmeester te willen om
onze werkdruk te verlagen. Verder wordt een deel van het geld gebruik
om kleine groepen te behouden. Het team is tevreden over de besteding

MR leden reageren
morgen op
beleidswijziging.
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van het werkdruk geld.

Overlegvergadering met bevoegd gezag (doel → antwoorden op vragen krijgen, informatie uitwisselen, adviezen bespreken)

20.00

Jaarverslag

Vanuit directie een aanvulling op het gedeelde jaarverslag van
afgelopen schooljaar (op 1 juni en aanvulling op 8 juni verstuurd).
Fijn dat er beschreven wordt dat het plan is om schaduwplekken te
creëren en dat er aandacht is dat kinderen worden ingesmeerd, dit ook
met het oog op het continurooster.
Uit de de ouder peiling blijkt dat ouders informatie missen van de
leerkrachten over de ontwikkeling van hun kind. Als school dachten wij
goed op weg te zijn door in gesprek te gaan met ouders.We starten het
schooljaar met een welkomstgesprek waarin ouders hun verwachtingen
kunnen benoemen.
Directie vraagt zich af hoe we ouders meer kunnen betrekken. Willen
ouders meer inzicht in cijfers van kinderen? Dit kan bijvoorbeeld door
parnassys open te stellen. De OMR geeft aan dat het fijn is om te
kunnen volgen hoe de ontwikkeling van hun kinderen verloopt, zij weten
niet of het openstellen van Parnassys voldoende is. Sommige ouders
vinden het fijn om de cijfers van leerlingen te zien, terwijl andere ouders
naar iets anders op zoek zijn.
OMR geeft aan dat het welbevinden van de kinderen het meest
belangrijk is.
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20.15

Jaarplan + nationaal
onderwijsplan

Vanuit directie een aanvulling op het gedeelde jaarplan voor komend
schooljaar.
In het plan van aanpak staat dat we gaan inzetten op de brede
ontwikkeling van de kinderen.
In deze bijlage moet op de eerste bladzijde nog een aanvulling gedaan
worden over het welbevinden van der kinderen.
Mooi dat er in het jaarplan wordt voortgeborduurd op het bestaande
schoolplan. Er is oog voor wat nodig is!

20.45

Schoolgids
*Resultaten enquête
continurooster
*Kamp beleid

3 niveaus van instructie → het lijkt alsof kinderen geen instructie krijgen
wanneer zij een goede score halen. Dit past de directie aan, waardoor
de aanpak van school beter beschreven wordt.
Deurbeleid→ Ouders zijn gewend om niet meer helemaal mee te gaan
naar de klas (groep 1/2/3). Kinderen zijn zelfstandiger, gaan zelf aan het
werk en helpen elkaar. Dit gaat vanzelf en hierdoor wordt ook rust
gecreëerd.
Het plein wordt komend schooljaar wel weer opengesteld voor ouders
brengen hun kind naar de voordeur van de school en gaan weer van het
plein af.
Ouders zijn welkom om vragen te stellen aan de leerkrachten na
schooltijd in de school.
Uitzondering voor leerlingen die aan het wennen zijn. Deze leerlingen
mogen door de ouders in de klas gebracht worden.
Groep 3/4 zit volgend schooljaar aan de achterkant van de school. De
ouders van groep 3/4 mogen de kinderen begeleiden naar de
achterdeur.
Het is prettig dat de poort van de school om 8.15 open gaat. Hierdoor is
de verkeersveiligheid vergroot. OMR vraagt of dit volgend schooljaar
doorgevoerd kan worden. Directie geeft aan dat dit niet wenselijk is voor

De PMR vraagt na hoe
collega’s hiertegenover
staan.
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de leerkrachten ivm met kortere voorbereidingstijd.
De schoolgids begint met de bestuurs gids. Hierin herkent de OMR niet
altijd de school, de jaargids geeft een herkenbaar beeld van de school.
Er staat 1 studiedag vast, op 28 september. Dit is helaas op een
dinsdag. Mocht er ruimte zijn voor nog een studiedag, wordt er rekening
gehouden dat deze aan een weekend vast zit.
Zicht op ontwikkeling van het kind (blz. 36 jaargids) → toevoegen dat er
ook evaluatiemomenten zijn.
Om de week een cyclus waarin een vakdocent een muziekles komt
geven, dit wordt nog toegevoegd aan de jaargids. Directie is ook bezig
met zo'n zelfde cyclus voor beweeg/dans lessen via het CMK.
Kinderen helpt dit om beter te leren, we komen kinderen meer tegemoet
in hun behoeften. Deze behoeften zijn tijdens de schoolsluiting/corona
tijd helaas minder tegemoet gekomen.
Onderbouw bieb stopt, meer aandacht voor samenwerking met de
bibliotheek. Bibliotheek kan beter adviseren welke boeken goed/leuk zijn
om te lezen.
Delen van leuke activiteiten via Facebook is leuk! Leerkrachten kunnen
dit aanleveren via de directie.
Directie past de jaargids aan en deelt hem vrijdag met de MR. Volgende
week maandag of dinsdag tekenen secretaris en voorzitter voor
goedkeuring.
Continurooster:
Merendeel van de ouders is positief. Wanneer het merendeel positief
zou zijn, heeft de MR toegezegd om in te stemmen. Dit is best een
ingrijpende beslissing. De directie staat open om hierover in gesprek te
gaan met ouders. MR vindt dit belangrijk.

Brief ouder delen met
Anja, zodat Anja in
gesprek kan met ouder.
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Voorstel is om ouders die tegen zijn, een overbruggingsjaar aan te
bieden. Deze kinderen mogen dan wel thuis gaan eten.
MR communiceert naar ouders dat ze hebben ingestemd met de
invoering van continurooster. Dit wordt verstuurd op woensdag 23 juni.
MR heeft als voorkeur dat de betaling van de TSO gelden via school
gaan lopen, niet meer via een TSO coördinator. Deze coördinator regelt
wie er komt en de betalingen.
De MR vraagt zich af hoeveel kinderen opgevangen mogen worden per
TSO ouder.
TSO faciliteiten : het nieuwe gebouw zou koel genoeg blijven.Kinderen
geven aan melk en vleeswaren niet lekker blijven.
Koel houden in koelkast of koelbox is een optie. Directie gaat na of dit
een eis is wanneer je een continurooster draait.
21.15

Saldo actie rekening

MR wil graag weten wat er nog op de rekening staat en wat we daarmee
gaan doen. Mocht er ruimte zijn om de koelboxen hiervan aan te
schaffen. Dan graag.

21.25

Rondvraag

Voorstel data vergaderingen 2021-2022:
21 september 2021
23 november 2021
25 januari 2022
22 februari 2022
17 mei 2022
14 juni 2022
Voorzitter deelt de data van de GMR vergaderingen:
12 oktober 2021
23 november 2021
25 januari 2022
15 maart 2022
12 april 2022
14 juni 2022

Voorzitter stelt een bericht
op dat naar ouders
verstuurd wordt, deze
wordt woensdag verstuurd.
Directie geeft informatie in
de nieuwsbrief en neemt
contact met de ouder op
n.a.v. brief.

