
MR Uitdaging Vergadering Notulen 5-7-2021

Tijdstip: 19:00-21:30
Locatie: Digitaal via Teams
Aanwezig: Directie: Vanessa

MR: Annika, Bastiaan (Secretaris), Femke, Sarah en Selma (Voorzitter).
OV: Arjan Olsder, Willem Lieberwirth, Jo-Ann Kerperien, Sanne Lecluijze

Afwezig: MR: Marleen

● Opening en 'heet v/d naald'
● OV toelichting ouderbijdrage
● Jaarplan 21/22 + NPO gelden
● MR reglement + planning
● Rondvraag en afsluiting

Opening

Selma verwelkomt de OV en heet iedereen welkom.

OV toelichting ouderbijdrage

Badhanddoeken en tas van de Uitdaging voor ruim €8800,- i.p.v. schoolreisje. Ruim €7500,-
over nog in de volledige ‘pot’. Verwachting is nog enkele verlate ouderbijdrage te ontvangen.

Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen en schoolfoto's zijn afgelopen schooljaar gedaan.

Volgens Jo-ann gaat er nog een deel (⅓ ouderbijdrage) van de ouderbijdrage naar school t.b.v. van
verrijking waar afstemming vrij mee gewerkt kan worden. Volgens Willem ruim 30 gezinnen die hun
ouderbijdrage niet hebben betaald. Hierdoor is niet van 300 leerlingen de afdracht voldaan. Arjan
geeft aan dat de ambitie is circa 10% in kas te behouden t.b.v. ‘reserves’.

Plan voor 2021 is wel een schoolreis te organiseren, en een lustrumfeest. De hoogte van de
ouderbijdrage zal tevens afhangen van wat stichting leergeld vergoedt. Het vastgestelde bedrag
van de ouderbijdrage is €60,- en de verwachting is dat dit gecontinueerd zal worden. De
verlaging naar €40,- was tijdelijk i.v.m. corona.

Suggestie van Vanessa is om meer samen, MR en OV, op te trekken in de communicatie
richting ouders. Men voelt er wat voor om hier mee te gaan in de communicatievorm
(nieuwsbrief en website) zoals de MR dit ook doet.

Jaarplan 21/22 + NPO gelden

Vanessa geeft toelichting op de drie belangrijkste punten.
1. Formatief handelen; kennisoverdracht, starten bij rekenen doel op schoolniveau

wanneer als succesvol geëvalueerd bij rekenen
2. Rekenen; tellend vs begrip, onderlegger schikt echter wel met aanpassingen en per blok

pakket
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3. WWW; thematisch werken grotendeels opgepakt door de werkgroep waarna steeds
meer zelfstandig

Docenten vullen aan dat dit heldere en goede houvast is. Dit helpt in het dagelijks handelen
direct. Veel zal op de werkvloer ‘aangeleerd’ worden en dit ervaart men ook als positief.
Bovendien ziet de gehele docenten geleding en Directie dit als haalbare aandachtspunten voor
één schooljaar. Veel zaken lopen al en gaan we verder uitbreiden en doorbouwen.

We behandelen de feedback punten vanuit de MR gezamenlijk. De inschatting is dat circa 15%
verbeterde opbrengsten gaat behalen met de inzet van de NPO gelden met gerichte instructie.

Selma geeft aan dat de communicatie met en naar ouders nog steeds ook een belangrijk
aandachtspunt blijft. Tevens behoefte aan het (terug) vinden van informatie over de
ontwikkelingen binnen de school.

MR is akkoord met het jaarplan na verwerking van besproken aanpassingen en zal dit
ondertekenen.

MR Reglement + Jaarplanning

MR Reglement is akkoord en Jaarplanning zal met de besproken aanpassingen gedeeld
worden met Vanessa. Zij zal nog eenmaal het document voorzien van feedback. Voor volgend
schooljaar ambiëren we iedere eerste dinsdag van de maand waarop een vergadering plaats
zal vinden om 19:00 aan te vangen.

Formatie

Sarah geeft aan dat de woensdag zonder extra ondersteuning wel een aandachtspunt is voor
leerjaren 7 en 8. Meer helderheid voor de ochtend zonder is van belang. Goed om nog
gezamenlijk met Cathelijne mee te kijken naar het rooster.

Vergadering Onderwerp Actie/Besluit Behandelen voor&door

5-7-2021 Verantwoording ouderbijdrage 20/21
+ Begroting 21/22

Actie OV

5-7-2021 Jaarplanning delen met Vanessa Actie 5 juli Bastiaan

5-7-2021 Jaarplan + MR reglement akkoord Besluit MR

5-7-2021 MR kandidaten contacten Actie Vanaf 12 juli Selma


