
Notulen MR 9-6-2022

Aanwezig: Jeroen Marsman, Bianca Barends, Debby de Roos,
Bartha Schuiling

Onderwerp Besproken Actie
Notulen 31-3-2022 Goedgekeurd

Stand van zaken Covid Vraag Jeroen: ligt er een plan klaar voor het geval Covid weer
een rol gaat spelen.

Complimenten aan ouders, leerlingen en leerkrachten over de
afgelopen covid- tijd.

Debby: neemt dit mee in het management overleg Meerwerf

Personele bezetting: -meerdere leerkrachten met pensioen
-leerkrachten die werktijd inleveren
-1 collega heeft overplaatsing aangevraagd
Bovenstaande zorgde voor een flinke uitdaging voor het
rondkrijgen van de formatie voor schooljaar 2022-2023.
Daar is Debby in december al mee gestart. Haar inspanningen
hebben ertoe geleid dat we volgend schooljaar i.p.v. met 7,5
groepen weer starten met 9 groepen.
Voor iedere groep is er een leerkracht en daarnaast een
behoorlijke ambulantie.

Aanwas nieuwe leerlingen 10 nieuwe aanmeldingen, maar ook veel verhuizingen; mensen
trekken weg uit de binnenstad.
Suggesties aantrekken nieuwe leerlingen:
-voor iedere groep een leerkracht en ruime ambulante uren-
sellingpoint
-gevoel van veiligheid wat kinderen ervaren

Suggesties aantrekken nieuwe leerlingen onderzoeken.



-kinderopvang benaderen (flyer)
-social media gebruiken (zicht op profielen ouders)
-berichtgeving over activiteiten van de school in de krant
-Jeelo promoten

Inspectiebezoek Onderdeel op bestuursniveau: goed. Dit wordt in Nederland
weinig toegekend.
Trots op dit onderdeel.

Sociale veiligheid Door de kinderen ervaren als goed. het welbevinden is hoger
beoordeeld; van een onvoldoende naar een voldoende.
Wat hier mogelijk aan ten grondslag ligt:
-het werken met Jeelo
-de inzet van de kindercoach

Welbevinden blijft een punt van aandacht; belangrijk is dat
kinderen met plezier naar school gaan.
Jeroen: kinderen die niet op school thuis horen kunnen invloed
hebben op het welbevinden van andere kinderen.
Ook in preventieve zin is het belangrijk aandacht te besteden
aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen.
Binnen Jeelo sluit het project omgaan met elkaar hier mooi bij
aan.

Inzet/ evaluatie
werkdrukmiddelen

Alle middelen zitten in het personele plaatje zoals hierboven
beschreven. Dit in afstemming met iedere leerkracht
persoonlijk. Gezien alle perikelen rond Covid zijn er twijfels of
gesproken kan worden over vermindering van werkdruk.

Inzet/ verantwoording NPO
budget

Het NPO programma kent een keuzemenu. Op IKC Haven 48 is
gekozen voor:
-lessen Sportservice
-extra uitbreiding administratief medewerkster
-kindercoach



-na de kerstvakantie extra onderwijsassistent
-extra leerkracht

Extra geld wordt ingezet om de basisvaardigheden op orde te
krijgen. ook voor komende schooljaar gaat daar extra
ondersteuning naar toe. Het voordeel van het werken met Jeelo
is dat alles samenhangt met elkaar.
Op de meeste vakgebieden zien we een groei; soms moeten we
een reparatie inzetten, met succes.
De resultaten voor begrijpend lezen blijven echter achter. Cito
sluit niet helemaal aan bij de door ons gebruikte methode. Voor
komend schooljaar zijn de onderzoeksvragen gericht op het
verbeteren van de resultaten van begrijpend lezen.

Vakantierooster en
studiedagen

Het vakantierooster sluit aan bij het rooster van Scholen aan
Zee. I.p.v. 7 hebben we volgend jaar 6 studiedagen; dan blijft er
nog wat marge over.
Bij de start van het continurooster is een rekenfout gemaakt;
deze zou m.i.v. het volgende schooljaar verrekend worden: tot
14.00 uur naar school.
Vraag is of het nu wenselijk is de schooltijden aan te passen; dit
zou eerst gepeild moeten worden. Het ontbreken van een
pauzetijd wordt nog steeds als werkdruk ervaren.

Ontwerp schooltuin Debby heeft samen met de leerlingenraad een ontwerp
gemaakt voor de schooltuin; kinderen zijn heel enthousiast en
hebben een duidelijk beeld over hoe de nieuwe tuin er uit moet
komen te zien.
Wethouder Pieter Kos is hierbij betrokken, maar ook Meerwerf
(bijdrage) en Druktemaker (subsidies).

MR/IKC Raad Het is belangrijk dat er vanuit de ouders iemand aansluit bij de
MR/IKC Raad, anders wankele basis.
Voorstel:
-MR en OR weer eens samenkomen

Er komt in Social schools een aparte oproep voor werving
MR/IKC raad en OR leden.



-ouders duidelijk laten zien wat er gebeurt met de vrijwillige
ouderbijdrage.

IKC Gids 2022-2023 IKC Gids voor de vergadering van 30 juni doorlezen; Debby
stuurt de conceptversie door.

De volgende MR vergadering is op donderdag 30-6-2022


