Notulen MR 22 november 2021

Nr.

Onderwerp

1

Welkom heten nieuw PMR-lid Diane van
Meetelen

2

Notulen 4 oktober 2021

Notulen bespreken en
actielijst doorlopen.

Bijlage

18.40 uur

3

Concept Jaarverslag MR 2020-2021

Vaststellen

Bijlage

19.00 uur

4

Mededelingen Directie
stand van zaken formatie
typecursus gr. 5 t/m 8
SKC (enquete en voorstel
weekendschool)
begroting

Informeren

19.10 uur

5

Evaluatie informatieavond

Bespreken

19.30 uur

6

Rondvraag

Gelegenheid om vragen te
stellen.

19.45 uur

7

Nieuwe foto maken

voor op de website en
zichtbaarheid in school

20.00 uur

1.
2.

3.
4.

Doel

Aanpak

Tijd
18.30 uur

Diane stelt zich voor aan de oudergeleding van de MR. En de ouders stellen zich voor.
Niet alle actiepunten van de actielijst zijn gedaan. Deze worden zo snel mogelijk opgepakt
en gedeeld met de MR per mail.
Terugkoppeling van Sanne: SKC huiswerkbegeleiding is gestart. Inschrijven konden de
ouders zelf doen en dat is prima gegaan. We kunnen de weekendschool laten komen om
informatie te geven in de klassen en kijken of er animo voor is.
Er is ook een extra onderwijsassisstent aangenomen, die komt eerst ondersteunen in groep
3 en daarna wordt hij bij groep 4 t/m 8 ingezet als extra ondersteuning.
Voorstel Squla of rekentuin/taalzee: er kan een betaalde account vanuit de NPO-gelden
betaald worden om ook na schooltijd te kunnen oefenen. Streven is om hier in januari mee
te starten.
Wordt gemaild en opmerkingen worden per mail gedaan.
Formatie
- Er is een extra leraar in groep 3 aangenomen per 1 jan.
- Extra onderwijsassistent
- Op het moment moeten we veel gaten opvullen i.v.m. zieke leraren en quarantaine.
- Het begrip van ouders gaat soms moeizaam, maar de situatie is vaak erg ingewikkeld en
we doen ons uiterste best om alles op te lossen. Vanaf vandaag deelt Sanne ook in de
nieuwsbrief hoeveel vervangingen er zijn opgelost.
Typecursus
Dit jaar gaan we eenmalig de cursus aanbieden voor alle groepen 5 t/m 8. Vanaf volgend
jaar steeds de nieuwe groepen 5.
SKC
Is zojuist beschreven
Begroting
Dit jaar hebben we meer budget ivm de NPO-gelden. Naast de reguliere begroting en NPO
hebben we ook subsidie van de Amsterdamse Familiescholen. Deze duurt nog 1,5 jaar. Het
herschreven plan hiervoor is goedgekeurd. Bij gebrek aan personeel kunnen we de
NPO-gelden niet uitgeven aan personeel, dus kunnen we nu investeren in spullen/boeken
etc. Energieprijzen zijn vorig jaar voor 5 jaar vastgesteld dus dat is nu gunstig.
Over 1,5 jaar lopen de subsidie en NPO-gelden beide af. Daarom hebben we nu kunnen
afspreken dat we nu wat mogen sparen, zodat straks de overgang soepel kan verlopen.
Deze reservering blijft beschikbaar voor de IJdoornschool en gaat niet terug naar het

1

5.

6.

bestuur. Op de vraag van Rachid over instellingslasten, legt Mirjam uit dat dit bijv. facturen
zijn van mensen die we apart inhuren, zoals bijv. studenten voor het programma Bouw!
Opmerking van Rachid: Bij de formatie staan er bedragen van dit jaar, maar niet van
voorgaande jaren. Nu kunnen we niet vergelijken of het meer of minder is ten opzichte van
andere jaren.
Vraag van Rachid: geen begroting voor ICT. Er is het afgelopen jaar heel veel geïnvesteerd
in chromebooks en chromebookkarren. Er wordt nog een digibord vervangen en verder
staan er inderdaad op dit moment geen grote investeringen gepland.
Concluderend is het een mooie, positieve begroting
Evaluatie informatieavond
Nuttig, informatief, complimenten voor de organisatie
Er was een grote opkomst, zowel fysiek als online. Mensen hadden echt behoefte om te
horen hoe het gaat op school.
Rondvraag
Diane: er zijn wel eens jonge ouders die behoefte hebben aan opvoedtips. Wat vinden jullie
ervan om bijv. thema-bijeenkomsten te organiseren? Sanne gaat dit met de nieuwe
OKT-adviseur bespreken. Rachid vertelt dat er een aantal jaar geleden opvoeddebatten zijn
geweest van Trias pedagogica
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