‘Met plezier naar de Pijler,
want daar zit het wel SNOR’
Agenda/Notulen MR
Datum en tijd

Dinsdag 25-01-2022,
19.30 - 21.30 uur

Plaats

Online

Agendapunten:

Voor wie Belangstellenden en:
Oudergeleding:
Renske Kooiman (voorzitter) – 25-01 afwezig
Judith Kamp: eenmalig voorzitter 25-01
Personeelsgeleding:
Tessa Stijns – 25-01 afwezig
Rianne van Schijndel (secretaris)
Genodigden:
Anja de Jong (directeur)

Inhoud:

MR vergadering (doel → voorstellen bespreken, vragen voor te bereiden en meningen uit te wisselen)
19.30

Opening

Welkom, afwezigheid Renske en Tessa,
mededeling m.b.t. terugbetaling schoolzwemgeld
2020-2021: mail Zwembad de Wellen 13-12-’21
aan ouders, verzoek voor 26-12-’21 gegevens
m.b.t. restitutie aan te leveren, tot nu toe nog niet
gebeurd, maar wordt aan gewerkt aldus het
zwembad.

De vergadering wordt om 19.30u
geopend via Teams.

19.35

Notulen vorige keer

Notulen zijn vastgesteld en op de website terug te
vinden?
Donderdag 20-01-’22 stonden de notulen niet op de
website. De meest recente notulen die daar te
vinden zijn, dateren van 22-06-‘21

De secretaris gaat zorgen dat de notulen
van de 1e, 2e en 3e MR vergadering
(20-9-’21, 23-11-’21 en 25-1-‘22) zo snel
mogelijk bij Suzanne van der Meijden
komen, zodat zij deze op de website kan
plaatsen.
N.B. actiepunt oudergeleding: Ouders
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bevragen t.a.v. tevredenheidsonderzoek
m.b.t. mate en wijze van informeren over
de voortgang van kind(eren) door school.
19.45

MR training voor
personeels- en
oudergeleding

De directrice heeft ons aangemeld voor de training
op maandag 7 februari ’22 start 19.30 uur.
Afstemmen waar we de training volgen:
gezamenlijk op school of ieder vanuit huis.

Dank aan de directrice voor het
aanmelden van de leden van de MR voor
deze cursus.
Deze cursus is online, het afstemmen of
we dit gezamenlijk op school of ieder
vanuit huis gaan volgen moet nog
gebeuren. Dit omdat er 2 leden vandaag
afwezig zijn.

19.50

GMR stukken vergadering
23-11-‘21

Zijn er nog vragen/opmerkingen n.a.v. deze
stukken?

Judith ontvangt deze stukken van Joyce
Maijers (lid van de GMR namens ons
IKC). Zij zorgt dat de stukken van de
GMR ook bij de andere leden van de MR
terecht komen.
Vanuit Joyce was de vraag gekomen of
het “Hoeksche Waard Actueel” ook met
onze ouders gedeeld wordt. De directrice
plaatst dit altijd op de website. Hier is het
terug te vinden onder het kopje ‘nieuws’.
Hier staan meerdere jaargangen.
We spreken af of iedereen dit eens op de
website wil opzoeken. Hierna kunnen we
dan besluiten of dit ‘zichtbaar’ genoeg is
of dat dit beter op een andere plek
geplaatst kan worden.
Er zijn verder geen vragen/opmerkingen.
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Ook vanavond zijn de GMR en MR
vergadering toevallig weer op dezelfde
avond.
Overlegvergadering met bevoegd gezag (doel → antwoorden op vragen krijgen, informatie uitwisselen, adviezen bespreken)
20.00

-

PR acties
(terugkerend
agendapunt)

-

-

Iemand originele ideeën? Waar
onderscheidt IKC De Pijler zich in t.o.v.
andere scholen? Hoe kunnen we deze
punten nog meer belichten?
Oproep PR in nieuwsbrief van 26-11-’21:
zijn hier reacties op gekomen?

Op deze oproep van de oudergeleding
van de MR in de nieuwsbrief van 26
november ’21 zijn helaas geen reacties
gekomen. In een volgende nieuwsbrief
zal deze oproep nog eens herhaald
worden. Misschien was het qua tijd
(sinterklaas, eerdere ‘schoolsluiting’) niet
het juiste moment hiervoor.
Binnen het team is wel afgesproken om
ook regelmatig te denken aan een
berichtje voor Facebook. (Het is de
bedoeling om een Instagram te openen
voor IKC de Pijler, Rianne is hiermee
bezig.) Hierdoor is ons IKC ook op die
manier zichtbaarder.
De directrice heeft aanstaande vrijdag
(29 januari) contact met Samantha
Charité Vanuit de Hoeksche School is er
regelmatig een overzicht van berichten
van 1 van de scholen te zien op
Instagram en Facebook. Samantha
verzorgt deze PR voor de scholen van
het bestuur.
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Tijdens de vorige meespeelochtend
waren er 3 kindjes aanwezig. Hiervan zijn
er 2 kindjes inmiddels ingeschreven bij
ons op school. De meespeelochtend van
vorige week kon helaas ivm de
maatregelen niet doorgaan.

-

TSO financieel
eindverslag, saldo
actierekening
(agendapunt vorige
vergadering)

De directie en Karin Maijers (TSO coordinator)
hebben regelmatig contact hierover.

Karin Maijers is 25 januari ’21 op school
geweest. Zij heeft toen de laatste spullen
ingeleverd.
Hiermee is alles afgerond. Op de TSO
rekening staat nu nog een bedrag van
ongeveer 1600,00 euro. Hier gaat iedere
maand bijna 7 euro vanaf (kosten voor de
rekening). Dit vinden we zonde van het
geld. Het bedrag zal door de directrice
overgemaakt worden naar onze
actierekening. Daarna kan deze TSO
rekening opgeheven worden. De
directrice geeft door aan de MR leden als
dit gebeurd is.
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-

-

-

-

-

-

Inhoud schoolgids
bespreken
Update speerpunten
Stukken n.a.v. de
studiedag van
06-12-‘21
Herijking algemene
visie en visie op
rekenen (mail Anja
20-01-’22)
Concept uitbreiding
beleid m.b.t. voeding
(mail Anja
20-01-’22)
Concept beleidsplan
Burgerschap (mail
Anja 20-01-’22)
Concept aanvulling
zorgplan (mail Anja
20-01-’22)
Samen vergaderen
met OR

Anja licht toe en/of beantwoordt eventuele vragen
i.r.t. de gemailde stukken (mail 10-12-’21)

De schoolgids is een algemeen punt wat
regelmatig terug zal komen in de MR
vergadering.
De studiedag van 6-12-’21 moest online
plaatsvinden. Dit werd een hele
productieve en actieve studiedag. Het
team heeft deze online manier heel
positief ervaren.
We zijn als school toe aan een nieuwe
rekenmethode. Op de studiedag heeft het
team met elkaar criteria op papier gezet
waaraan een goede rekenmethode moet
voldoen. Ook is benoemd deze dag dat
de leerkrachtvaardigheden van groot
belang zijn.
In maart zullen er door het team weer
kwalititeitskaarten worden ingevuld. Hier
zal ook een kaart over het rekenen
inzitten.
Bij de vertegenwoordiger van onze
schoolleverancier is nagevraagd welke
rekenmethode in aanmerking zouden
komen als we kijken naar onze criteria.
Hij heeft 4 rekenmethoden aanbevolen.
Hiervan heeft de werkgroep die zich
bezig houdt met de nieuwe
rekenmethode er 3 uitgekozen. Deze
worden naar school gezonden. We willen
graag in het nieuwe schooljaar kunnen
starten met een nieuwe rekenmethode.
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Dit vraagt wel extra inzet van de
leerkrachten, zeker in deze tijd van extra
week kerstvakantie, groepen wel/niet
voor langere tijd in quarantaine. Maar we
willen graag starten in augustus ’22.
Judith vraagt of deze nieuwe methode
dan schoolbreed of per groep zal starten.
Dit is afhankelijk van de methode. Als de
methode inhoudelijk dichtbij de oude
methode ligt kan er makkelijker door de
hele school gestart worden bijvoorbeeld.
Deze keuze is dus gebaseerd op de
inhoud van de methode, het is geen
financiële kwestie.
Beleidsplan voeding.
De directrice ontvangt ook alle
beleidsstukken van de kinderopvang, zo
ook over voeding. In de stafvergadering
is een beleid opgesteld tav voeding,
zodat dit een doorgaande lijn is met de
kinderopvang (kleine pauze hapjes, grote
pauze, traktaties). Hierna is het in het
team gedeeld, het team is akkoord
gegaan hiermee.
De oudergeleding van de MR staat ook
achter dit beleid. Zij vinden het een
duidelijk stuk, heldere lijn. Hiermee is het
akkoord en zal het in de nieuwe
schoolgids ook opgenomen worden.
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In een volgende nieuwsbrief zal het vast
benoemd worden. Vanaf het nieuwe
schooljaar is het dan beleid.
Beleidsplan Burgerschap.
Vanaf 1 augustus ’22 is burgerschap een
verplicht vak op de basisschool. Vanuit
de Hoeksche School heeft het IKC een
format ontvangen, hierin staan de
uitgangspunten vanuit de Hoeksche
School. Dit is prettig, dit biedt al
richtlijnen waarop verder gewerkt kan
worden.
Chantal Koomen is binnen ons IKC de
burgerschapscoördinator. Zij is samen
met de directrice naar een middag
geweest waar de Hoeksche School
verder uitleg/informatie heeft gegeven.
Tijdens de studiedag is hier verder over
gesproken met het team. Het team heeft
met elkaar de doelen verder ingevuld.
Ook hebben we met elkaar de activiteiten
die we al doen op een rijtje gezet.
Middels deze activiteiten voldoen we aan
de ze doelen. Het werd ook duidelijk dat
iedereen al dagelijks bezig is met
burgerschap. Door verhalen die
leerlingen vertellen, door onderwerpen uit
de methode of het jeugdjournaal
bespreek je als leerkracht al van alles
wat valt onder burgerschap. Belangrijk
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om dat als leerkracht goed door te laten
dringen.
Op het DirecteurenBeraad van 26 januari
komt dit onderwerp ook weer terug.
Aanvulling Zorgplan.
Binnen ons IKC hebben wij een collega
met een master op het gebied van
gedrag. Dit is een kort lijntje met de
kinderopvang. Als er bij de kinderopvang
zorg is over een kindje kan deze collega
makkelijk even meekijken met de
collega’s. De ouders van de
kinderopvang zijn hiervan inmiddels op
de hoogte en hebben hiervoor ook
toestemming gegeven.
Het hoofddoel hiervan is dat het goed
gaat met het kind en dat zijn/haar
schoolloopbaan een succes wordt.
Dit gaat dan om 1e lijns zorg. In school
wordt hierbij hulp gevraagd aan de IB-er.
De PM-er kan hulp vragen aan deze
leerkracht (gedragsspecialist).
Judith vraagt hoe dit financieel gaat. De
financiën van school en kinderopvang
zijn gescheiden. De kosten zijn in dit
geval voor de school, maar we gaan
ervan uit dat deze preventieve zorg een
positief effect heeft op de
schoolloopbaan!
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Wel een goed idee om na te vragen bij
de gemeente of er hiervoor financiële
middelen zijn. Het gaat hierbij om
preventieve zorg, dat valt onder de
gemeente. Dit kan pas als deze
ondersteuning gaat lopen en het
inderdaad meerdere uren kost van deze
leerkracht.

21.25

Rondvraag

Beleidsvoorstel Plusklas.
De plusklas voorziet in de
onderwijsbehoefte van een groep
leerlingen binnen ons IKC. De insteek is
dan ook dat de Plusklas altijd doorgaat.
Maar…..we zijn ook SNOR. Samen is
belangrijk. Gezamenlijke vieringen gaan
voor de Plusklas. Bij andere activiteiten
kan de Plusklas op het niveau van deze
groep meedoen aan de activiteit.
Mocht de Plusklas tegelijk vallen met de
vormingslessen zal er altijd overleg zijn
met de ouder.
De OMR en de PMR gaan hiermee
akkoord.

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Judith sluit de vergadering om 21.25u.

