
Agenda MR-vergadering dd. 2022-04-05

Onderwerp : agenda MR

Datum : 5 april 2022

Tijd : 20.00u - 21.30u

Deelnemers : (O)MR Elke, Simone, Martijn (P)MR Arie, Tine, Esther en Kim

Directie Karin/Marieke

Afwezig : Cor, Cindy

Plaats : teamkamer

onderwerp informatie /
advies / besluit

wie tijd

1. Opening en mededelingen Cindy 20.00u

Cindy is ziek, Kim neemt de taak als voorzitter voor deze vergadering over

2. Notulen en actiepuntenlijst Cindy

Martijn vraagt nog na of het bovenschools budget nog beschikbaar is voor de MR

3. Schoolanalyse informatie Marieke/Karin

Marieke geeft een toelichting op de schoolanalyse en de schoolstandaard. De
schoolstandaard evaluatie is door corona een jaar uitgesteld. Het lijkt er wel op dat
de schoolstandaard erg ambitieus is gesteld. We vermoeden dat er in de
‘middengroep’ meer rendement te behalen valt.
De vakgroepen doen de analyses voor hun eigen vakgebied. Hieruit volgen nieuwe
actieplannen.
We oriënteren ons momenteel op een nieuwe taalmethode.
Voor rekenen kunnen we meer inzetten op extra materialen, automatisering en
instructie en begeleiding van Meesterwerk.
Bij begr. lezen willen we verbinding zoeken met andere vakken. Daarnaast hebben we
externe RT.
Op de studiedag van 14 april koppelen de vakgroepen hun actieplannen terug met
het team.

4. Schoolbegroting
Begroting 2022_19MG.docx (1).pdf

ter info Cor (afwezig
i.v.m. MR bvm)

Cor heeft een schriftelijke toelichting gegeven. Er zijn verder geen vragen meer

https://drive.google.com/file/d/1Taq3ehRYnAElO6CaDzkvZOxvbLyR93MJ/view?usp=sharing


hierover.

5. Terugkoppeling vanuit het team
gesprek bestuurder/team - llnraad -
strat.beleidsplan - DHH -
werkdrukmiddelen - lerenleren -
cito/analyse/groepsbespreking -
vakgroepen - T.i.B. - moestuin

Kim

- Moestuin is gestart
- Taal in blokjes is gestart voor de groep 3 t/m 7
- vakgroepen presenteren hun actieplannen op de studiedag
- LerenLeren komt steeds terug op de studiedagen
- Top 3 keuzes van collega’s zijn geïnventariseerd (Laptops voor leerkrachten,

teambuilding, ophoging klassenbudget)
- Traject voor begeleidingen van meerbegaafde leerlingen is opgestart (Novilo)
- Veel teamleden hebben zich aangemeld voor een meedenksessie tbv

strategisch beleidsplan van Nuwelijn, dat weer opgesteld moet worden voor 4
jaar.

- Leerlingenraad is weer bijeengekomen. Zij gaan een speurtocht uitzetten.
- Er is een gesprek geweest met de bestuurder over de keuzes die gemaakt zijn

die geleid hebben tot het vertrek van onze adjunct. De bestuurder gaf aan dat
de directiestructuur nog niet formeel is geëvalueerd, en dat er tot die tijd
geen wijzigingen mbt die structuur zullen plaatsvinden. Wij hebben
aangegeven dat we het wel zuur zouden vinden dat die structuur wellicht wel
op punten aangepast gaat worden wanneer onze adjunct al vertrokken is. Wij
hebben als MR steeds aangegeven dat we bang zijn dat de functie van adjunct
als een soort springplank gaat fungeren.

6. Terugkoppeling vanuit de GMR Arie/Simone

- De voorgenomen sluiting van de 3M is met name onderdeel van gesprek
geweest. De GMR heeft met name vraagtekens gezet bij de gevolgde
procedure van de bestuurder. Voor meer info hierover wordt verwezen naar
de notulen van de GMR.

- Vakantiedata zijn vastgesteld, deze worden deze week ook in onze
nieuwsbrief gepubliceerd.

- 19 april is een extra vergadering voor de (P)GMR

7. Fruitpauze

Kim heeft navraag gedaan bij de diverse groepen over de wijze waarop de fruitpauze
wordt georganiseerd. Collega’s gaven aan dat zij zien dat de kinderen over het
algemeen voldoende tijd hebben om fruit op te eten.



8. NPO gelden Cindy

Deze zijn met name ingezet op:
- Personele inzet (onderwijsassistent)
- Onderwijsmiddelen
- scholing (Taal in blokjes, Digitale geletterdheid, begr. lezen)
- en er schuiven gelden door naar schooljaar 2022-2023

Wanneer er verlenging is van NPO gelden gaan we opnieuw met het team een keus
maken hoe we deze dan in gaan zetten.

9. Activiteitenplan
Activiteitenplan MR Brakken
werkdocument

CIndy/Kim

Het bespreken van dit document zullen we op de volgende vergadering zetten. Een
half uur eerder starten. Ieder heeft vooraf het document doorgelezen en op- en
aanmerkingen geplaatst om te bespreken.

10. Rondvraag

Elke: Een opmerking van een ouder die haar zorgen uit over de wijze waarop de
kleuters naar buiten gaan. Tine zal dit meenemen in de bouwvergadering van de
onderbouw.

https://docs.google.com/document/d/10PcFPdH16eAAmDp9o4ZbkyGsubEAG4PZeoVJP7UPo_Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10PcFPdH16eAAmDp9o4ZbkyGsubEAG4PZeoVJP7UPo_Q/edit?usp=sharing

