Datum

24 januari 2022
(verplaatst van 17 jan)

Tijd

18.30-20.00 uur

Locatie

online via Meet

Notulen

Aanwezig: Rachid, Asiye, Kamber, Diane, Bianca, Sanne, Menca

Nr.

Onderwerp

Doel

Aanpak

Tijd

1

Start

2

Notulen 22 november 2021

Notulen bespreken en
actielijst doorlopen.

3

Concept Jaarverslag MR 2020-2021
(en activiteitenplan)

Vaststellen

19.00 uur

4

Mededelingen Directie
stand van zaken formatie
NPO-update
licenties
Arbobeleid
KinderRijk wordt Tinteltuin per
1 maart

Informeren

19.10 uur

Rondvraag

Gelegenheid om vragen te
stellen.

19.45 uur

18.30 uur
Bijlage

18.40 uur

5
6
7

20.00 uur

2. Wanneer worden de inloggegevens van rekentuin en taalzee gedeeld? Dit heeft wat vertraging
opgelopen, omdat de ict’er tijdelijk halve dagen werkt. Sanne en Bianca gaan nog even goed kijken
naar de inzetbaarheid van Taalzee en Rekentuin bij de kleuters. Licenties zijn aangeschaft voor de
hele school.
3. Er zijn geen opmerkingen en aanvullingen binnengekomen voor het jaarverslag dus deze wordt
nu goedgekeurd.
Bianca heeft het activiteitenplan aangepast naar de jaartallen en namen van dit jaar, dus deze
wordt goedgekeurd. Bianca stuurt hem aan de mr-leden en George zodat hij hem op de website
kan plaatsen.
4. Mededelingen directie
voor groep 6b is er een nieuwe fulltime leerkracht aangenomen.
We hebben Whierin, een onderwijsassistent voor groep 3 op ma, di, wo. Hij gaat wellicht de
pabo doen. Suzanne werkt nu op ma en di als Lio’er voor groep 3.
Suus staat tijdelijk 3 dagen voor groep 6a. Zodra de nieuwe collega voor gr 6b gestart is,
gaat Suus weer op vrijdag naar groep 5 van Shakira.
Diane is weer fulltime voor de groep gaan staan en doet haar bouwcoördinatie taken
daarnaast.
Loubna is hierdoor op de vrijdag inzetbaar voor de BAPO van Gieta in de groep 3A.
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De puzzel nu in coronatijd is erg lastig. In de situatie van een zieke leerkacht en de
kinderen weer op school mogen komen na een negatieve test, is dat niet altijd op te
vangen.
Complimenten van de ouders voor de organisatie en de duidelijke communicatie hierover.
NPO-update. Dit loopt voor zover mogelijk gewoon door. Jos vangt veel groepen op in de
midden- en bovenbouw. De inzet van Nicky in de onderbouw loopt ook goed. Er zijn
geluiden dat de periode van deze gelden verlengd wordt, maar hier hebben we officieel nog
niets over gehoord.
Directie brengt de MR op de hoogte van het Arbo-beleidsplan. We zijn ruim voldoende
beoordeeld. Er waren enkele punten waarop we kunnen verbeteren, zoals de zithouding
van leerkrachten. De directie brengt de leerkrachten op de hoogte van de conclusies. Ook
komt er waarschijnlijk de mogelijkheid dat leerkrachten jaarlijks de eigen gezondheid
kunnen laten testen. De man van de Arbo was enthousiast over onze vitaliteitscoach.
Tinteltuin neemt het over van KinderRijk per 1 maart. Er is veel ontevredenheid bij de
ouders die nu gebruik maken van de voorschool, over de communicatie van de overname.
De tijden zijn anders en niet alle ouders zijn hier tevreden mee. De school heeft een
luisterend oor geboden aan de ouders, maar kan hier verder niets in betekenen. De meeste
ouders zijn uiteindelijk akkoord gegaan met de nieuwe tijden en een paar ouders hebben
gekozen voor een andere opvanglocatie. Zoals het er nu uitziet, heeft het voor ons niet
veel gevolgen. Tinteltuin heeft een duidelijke visie voor een kwalitatief goed voorschool
aanbod. De BSO gaan wel 1 maand eerder dicht, omdat er een groot personeelstekort is.
Indien nodig helpt Tinteltuin ouders wel met een noodoplossing.
Rondvraag: Voorstel om de vergadertijden aan te passen als we online vergaderen. Voor
volgende vergadering kijken hoe de situatie is en beslissen we wat handig is.
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