Notulen MR-vergadering
19 mei 2021 13:00 uur
Aanwezig: Dwight, Marianela, Kitty, Kim en Bart

Opening
Bart opent de vergadering.

Notulen van de volgende vergadering
Nog niet beschikbaar en volgen nog.

Huishoudelijke mededelingen
Geen

Ingekomen stukken
Er is een mail t.a.v. Dwight binnengekomen van een ouder met zorgen over vermeende lessen over
bloot en transgender n.a.v. een televisieprogramma hierover. Op het Meesterwerk zullen deze lessen
echter niet plaatsvinden. Dwight zal de ouder antwoorden.

Actielijst
Onderzoek naar Facebook-pagina: Marianela en Kim pakken dit verder op met als doel om begin
volgend schooljaar de pagina in de lucht te hebben.
Overleg met GO! Kinderopvang: Aanpassing van de tijden van de Peuterspeelzaal is niet mogelijk,
maar peuters mogen wel al vanaf 12.00 uur opgehaald worden. Hierdoor kunnen ouders in
voorkomende gevallen het ophalen van hun peuter combineren met het ophalen van hun kind(eren)
van de basisschool. Hierdoor wordt de doorstroom van peuters naar de basisschool bevordert ten
gunste van het leerlingaantal. Dwight neemt dit mee bij de intakes en sluit dit ook kort met GO!
Kinderopvang tijdens het 2 wekelijks overleg in het kader van de brede school.

Stand van zaken:
Zorg over de achterstanden: Zijn tot uiting zijn gekomen in de Cito-toetsen. Vanuit de ouders zijn er
in dit kader ook zorgen over de ‘vele vrije/studie dagen’ in combinatie met de sluiting van de school
n.a.v. Corona. Dwight geeft aan dat de les op afstand goed is gegaan en de doelen zijn behaald. Voor
zover er acherstanden zijn, deze niet het gevolg hiervan zijn, maar zouden er sowieso zijn geweest.
Hierop wordt geacteerd. Hiervoor worden ook de NPO-gelden ingezet. De vrije/studie dagen zijn
niet meer of minder dan andere jaren. Al met al is de verwaching dat er niet meer kinderen zullen
blijven zitten dan normaal. Er is wel zorg over de kwaliteit van onderwijs in bepaalde groepen en ook
hierop is ook actie ondernomen (o.a. bureau Jade en verder extra ondersteuning).

Leerlingaantal
Dit schooljaar zijn we gestart met 154 leerlingen en op dit moment zijn dit 177 leerlingen. De
verwachting is dat dit volgend jaar in ieder geval stabiel zal blijven. Met het oog op groei zijn er flyers
verspreid in verschillende wijken en komt er een digitale informatieochtend.

Formatie 2021/2022
Er zullen niet veel wijzigingen zijn en de verwachting is dat de formatie op orde zal zijn rekening
houden met de specifieke kwaliteiten.

Speerpunten MR volgend schooljaar
Gezien het bijzondere huidige schooljaar wordt dit doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Kim maakt de jaarkalender voor volgend schooljaar, die dan aangevuld kan worden.

Rondvraag
De begroting wordt gezien het bijzondere huidige schooljaar ook doorgeschoven naar volgend
schooljaar (heeft nu geen prioriteit).
De huidige bezetting van de MR blijft ook volgend schooljaar, waarna er wellicht wijzigingen komen.
Er gaat onderzocht worden of het schoolreisje voortaan in september gepland zal gaan worden.

Volgende vergadering: 23 juni gevolgd door het jaarlijkse afsluitende etentje.

Actielijst
Wat
Notulen vergadering 24 maart
Antwoord mail ouder
Facebook-pagina
Overleg GO! Kinderopvang over de
ophaaltijd
Maken jaarkalender 2021/2022
Uitnodiging en agenda volgende
vergadering
Edwin uitnodigen voor etentje

Wie
Marianela
Dwight
Marianela en Kim
Dwight

Wanneer
Voor 2 juni
Voor 2 juni
Start volgend schooljaar
Voor 23 juni

Kim
Kim

Voor 16 juni (mee met agenda)
16 juni

Kim

Voor 2 juni

