Notulen MR-vergadering 4 oktober 2021
Aanwezig: Mirjam Bremer, Sanne Vernet, Bianca Veldhuis, Menca Deinum, Rachid Moumli,
Kamber Sener
Afwezig: Diane van Meetelen, Asiye Turkmen
Agenda:
Nr.

Onderwerp

Doel

Aanpak

Tijd

1

Welkom heten nieuw PMR-lid Diane van
Meetelen

18.30 uur

2

Taakverdeling MR-leden

18.35 uur

3

Data MR-vergaderingen

Instemmen

4

Notulen 21 juni 2021

Notulen bespreken en
actielijst doorlopen.

Bijlage

18.50 uur

5

Concept Jaarverslag MR 2020-2021

Bespreken

Bijlage

19.00 uur

6

Concept activiteitenplan MR en
Jaarplan 2020-2021 → 2021-2022

Bespreken

Bijlage

19.10 uur

7

Mededelingen Directie
plan NPO-gelden
resultaten E-toetsen
resultaten Cito-eindtoets
typecursus gr. 5 t/m 8

Informeren

Bijlage

19.20 uur

8

Concept schoolgids 2021-2022

Goedkeuren

Bijlage

19.45 uur

9

Rondvraag

Gelegenheid om vragen te
stellen.

19.50 uur

10

Nieuwe foto maken

voor op de website en
zichtbaarheid in school

20.00 uur

18.40 uur

1. Schuiven we door naar de volgende keer, als Diane er ook bij is.
2. Blijft in principe hetzelfde (tenzij Asiye of Diane de functie van voorzitter of secretaris wil
vervullen)
3. 15 november een week verplaatsen naar ma 22 november
4. Notulen is akkoord.
5. Jaarverslag is summier, nogmaals doorlopen om evt. aan te vullen.
6. Het jaarplan van de IJdoornschool staat niet op de agenda, wordt als extra punt toegevoegd
mits er tijd voor is.
7. - plan NPO-gelden. Er is iets meer budget, waarvan een extra chromebookkar is
aangeschafd en wat cursussen voor collega’s. Verder wordt er extra ingezet op diverse
arrangementen. Er is nog budget over, ook door de subsidie van Familiescholen, maar helaas
is er geen personeel meer te krijgen. We kunnen nu wel meer inzetten op de brede
ontwikkeling, door externen, zoals yoga, dans, kickbocksen etc. Wellicht kunnen we nog
een onderwijsassistent aannemen voor gr. 4 t/m 8.
Vraag van Rachid: zou het ook uitgegeven mogen worden aan applicaties voor lln. om thuis
te oefenen? De betaalde versie van Squla is voor veel mensen een drempel. Hier kunnen we
naar kijken, kan per school indiviudeel besloten worden. Bij de begrotingsgesprekken gaan
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ze de mogelijkheid bespreken om het reguliere budget wat te sparen, zodat we deze
tijdelijke subsidies langzamer kunnen afbouwen. We kunnen misschien een enqûete
uitzetten om te vragen of er vraag is naar bijles in het weekend.
- Resultaten. Eindtoets van vorig jaar telt niet mee. Dat ene cruciale jaar waarop we zeer
zwak hebben gekregen, telt nog steeds mee, omdat er door Corona 2 eindstoetsen niet
meetellen. We moeten 85 % op 1F-niveau behalen. Daar zitten we nu nog iets onder, dus
daar wordt op ingezet met de extra begeleiding. Het 1S niveau van 32.5% wordt wel al
behaald. Hierbij hebben we zelf dit schooljaar als streefdoel, 45% te behalen binnen de
school. Een aantal kinderen gaan een intelligentietest doen. Lln. die laag scoren mogen dan
uitgesloten worden van de meting.
- typecursus sowieso in groep 8 na de eind Cito. We onderzoeken nog of we het ook in
kunnen zetten voor de groepen 5 t/m 7. Wordt nog besproken in de bouwvergadering.
8. Schoolgids. 1 zin eruit halen bij de missie/visie. Er staat dat die nog in concept zijn, maar ze
zijn definitief. Sanne en Bianca kijken ook nog even naar de invulling van de uren van de
groepen 1/2. Leerlingaantallen van 2021 wordt autoamtisch ingevuld. We zitten nu op 290,
dus we gaan de goede kant op. Sanne past deze dingetjes aan, deelt de definitieve versie en
stuurt hem naar inspectie en George voor op de website.
9. Mirjam licht het Jaarplan toe. De doelen van de leerteams moeten nog worden toegevoegd.
Dan deelt Sanne het met de MR.
10. Rondvraag.
Bianca: In de herfstvakantie wordt het kleuterplein verbouwd. Later volgt ook het andere
plein.
Rachid: Wanneer komt de kalender? Hij is gemaakt, ligt nu bij de drukker.
11. Foto maken we volgende keer als we compleet zijn.
Actielijst

data MR delen met George
voor op de website

z.s.m.

Menca

Jaarverslag doorlopen a.d.h.v.
agenda’s vorig jaar

z.s.m. via mail

Rachid

Activiteitenplan met
jaarplanning MR aanpassen
naar data dit schooljaar en aan
George sturen

z.s.m.

Bianca

Terugkoppeling op vragen
m.b.t. voorstellen NPO-gelden

per mail
uiterlijk voor volgende
vergadering

Sanne

Schoolgids aanpassen

z.s.m.

Sanne
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