
Notulen MR 3-2-2022

Aanwezig: Jeroen Marsman, Bianca Barends, Esther aan de Wiel (SKDH) , Debby de Roos, Elles Vreugdenhil,
Bartha Schuiling

Onderwerp Besproken Actie
Notulen 5-10-2021 Goedgekeurd

Stand van zaken Corona Elles:
-Fijn dat iedereen naar school kan; missen sinds de
kerstvakantie wel veel kinderen. Dat is lastig, de kinderen heb je
beter in beeld als ze op school aanwezig zijn.
-Werkdruk is groter; bieden thuis wel werk aan. Als de leerling
weer op school is de leerstof checken, waar zijn eventuele
hiaten. Na schooltijd veel vragen van ouders die beantwoord
moeten worden (bijv. over huiswerk), daarna komen de normale
voorbereidingen nog.

Debby:
-Galina is een enorme steun bij alle vragen rondom Corona.
-Compliment voor ouders; denken mee.
-Over twijfels bij leerkrachten: in gesprek over wat heeft deze
leerkracht nodig om het goed voor zichzelf te houden.
-Zitten nu middenin de Cito periode; wel een signaal uitgegaan
naar de inspectie.
-NPO middelen dekken niet alles.
-Steeds lastiger om de groepen bemand te krijgen.
-Veel ideeën over de toekomst; echter de praktijk is dat er
gehandeld wordt in de waan van de dag. Hiervoor zijn nog geen
concrete plannen.



Voorstel vanuit het ministerie van onderwijs: CO2 meters in de
groepen.

Personele bezetting: Debby:
-Meerdere collega’s gaan met pensioen. Daarom is er in
december al een vacature geplaatst. Er is een nieuw teamlid
gevonden en deze zal na de zomervakantie starten.
-Op de teldatum van 1 oktober 2022 komt de school
waarschijnlijk uit op 159 leerlingen. Kijkend naar de wijk: veel
gezinnen verhuizen vanuit de binnenstad naar andere wijken en
Julianadorp. PR en communicatie gericht op het werven van
nieuwe leerlingen is noodzakelijk.

IKC Raad Esther:
-Vanuit de BSO is er weinig animo voor de oudercommissie/
ledencliëntenraad.

Debby:
-Corona heeft wel invloed gehad op het proces van vorming IKC;
de samenwerking werd hierdoor beperkt (corona maatregelen).

Besluit:
-Belangrijk is met elkaar te kijken: hoe willen wij dat de IKC Raad
vorm krijgt. Daarna hebben we te maken met de wetgeving.
-Start maken met 2 MR leden personeelsgeleding, 2 MR leden
Oudergeleding en 2 afgevaardigden vanuit de kinderopvang.
-VOO wordt advies gevraagd voor het verzorgen van een
advies/cursus op maat.
-Lijst met jaarthema’s wordt gebruikt als uitgangspunt om te
kijken op welke thema’s school en opvang gezamenlijk op
kunnen trekken. Jeroen zal de lijst met jaarthema’s delen.

Rondvraag Debby: .



Subsidie aangevraagd voor bewegingsonderwijs; is toegekend.
Er wordt een procesbegeleider aangesteld om het
bewegingsonderwijs te faciliteren. Het is ook belangrijk op een
andere manier naar ruimtes te kijken (bijvoorbeeld de ruimtes
op Willemsoord).

Jeroen:
-Er wordt veel gewerkt met digitaal sporten. Website Het
nieuwe gymmen.

De volgende MR vergadering is op donderdag 31-3


