MR-agenda 290322
19.30 uur-21.30 uur
1. Vaststellen agenda
2. Actiepunten vorige vergadering
-Kascontrole OB
Volgt later in het jaar.
3. Post, email en mededelingen
4. Onderwijs
-Vragenlijst sociale veiligheid groep 5-8; bijlage
Terugkoppeling naar ouders is schriftelijk geweest. Naar kinderen mondeling.
Er hebben veel kinderen aan meegedaan. En het resultaat is ook goed.
-Traject SBP 23-27; stap 1 en 2 zijn gezet
Met de drie Van der Huchtscholen wordt er meegedacht voor het te maken
nieuwe Strategisch Beleids Plan.
Stap 1: Door Karola en Femke is er een presentatie gegeven met input vanuit
het team. De andere scholen hebben dit ook gedaan.
Stap 2: Ronald heeft met kinderen nagedacht wat er volgens hen in het nieuwe
SBP moet komen.
Stap 3 volgt 5 april.
Er wordt vooral gepraat over alle stichtingsbrede punten.
-Analyse Cito M
Zijn we als team nog niet aan toegekomen. Volgt later.
5. Organisatie
-Preventiemedewerker
Dit is een Arbo-eis. Iedere school heeft preventiemedewerker nodig.
Sandra Fransen gaat dit doen per komend schooljaar.
-Rooster vrij uren 22-23; bijlage

Er staan nog twee data open. Dit zijn studiedagen. We weten nog niet of dit de
definitieve dagen zijn, of dat het op een andere dag geplaatst zal worden.
Hemelvaart valt niet in de meivakantie. Ook is er weer een Pinksterweek.
6. Personeel
7. Jaarplan/Jaaragenda
QS: -Vervolgsucces
Toetst t.a.v. vervolgonderwijs de overstap. Geen bijzonderheden.
-Opbrengsten PKO
Toetst Periodiek Kwaliteits Onderzoek. Geen bijzonderheden.
VP:

-Voortgang werkgroep continurooster; voorgenomen besluit, opinie ouders
inventariseren?
We hebben hier binnen het team al vaak over gesproken. Oudergeleding van de
MR kan peilen bij andere ouders. Hier zitten wel haken en ogen aan.
Het plan is als volgt:
Het worden 4 dagen 8.30 uur-14.45 uur (pauze 12.00-12.45) en woensdag 8.30
uur-12.30 uur.
De groepsleerkracht eet met de kinderen. Daarna gaan andere leerkrachten die
zelf geen jaargroep hebben met de kinderen naar buiten.
Groep 3, 4 en 5 spelen op het achterplein. Groep 6, 7 en 8 spelen op het
voorplein.
We kunnen de opvang en begeleiding op deze manier rond krijgen.
Graag komende MR weer even terug laten komen.
-Leerstofaanbod; verschillende culturen met de waarden en normen
Zijn we nog aan het onderzoeken.
8. Financiën
-Besteding extra ruimte AC-budget
Leerkrachten geven toelichting over plan.
Er is geld overgebleven van schoolreisjes en andere activiteiten die vanwege
corona niet doorgingen.
Voorstel: Dit voorjaar is er voor iedere groep een ‘schoolplein reisje’. Een extern
bedrijf organiseert dit.
We hebben binnen het team besproken: Willen we dan nog een gewoon
schoolreisje? Groep 3 en 4 hebben alleen het schoolplein reisje. Groep 5 t/m 7
gaan wel op het reguliere schoolreisje. Groep 8 gaat op kamp.
9. Huisvesting
Ronald en Rick mogen gaan nadenken over een programma van eisen.
Op de eerstvolgende vergadering gaan we er met het team over nadenken.

10. GMR
Geen bijzonderheden.
11. Overig
-Actie Oekraïne
Dit was een groot succes. Er is bijna €30.000 opgehaald.
-Bezoek minister D. Wiersma 2103
Er komen nog foto’s. Deze zullen we weer in de school hangen.
Eerst is de minister in groep Aarde geweest.
Daarna heeft hij met een aantal collega’s een gesprek gehad over onze invulling
van Passend Onderwijs.
Bij vertrek heeft de minister nog een filmpje met kinderen gemaakt. Deze hopen
we later op onze site te kunnen plaatsen.
De minister gaat onze school in een komend debat gebruiken. Een mooi
voorbeeld van Passend Onderwijs.
-Bezoek directeur IvhO mevrouw R. Westendorp
Komt 19 april.
-Presentatie ‘Passend onderwijs pur sang’ 1905
Dit gaat om een presentatie voor 28 scholen in de Bollenstreek.
-Filmopnamen ‘Dit is Holland’ RTL 4
Ze komen onze school op 23 mei (dan worden opnames gemaakt) in kaart
brengen. Kinderen uit de bovenbouw denken actief mee over de inhoud.
12. Rondvraag
Geen vragen.

