Notulen
MR Vergadering
8 maart 2022 (19:30, via Teams)
Aanwezig: Sanne, Cindy, Sabine, Robin, Vonneke, Anne
Afwezig: Marlène, Marcel
Eerste deel vergadering (met directie) – 19:30-19:50
19:45

1. Opening/ mededelingen
De eerste gesprekken over het nieuwe schoolplein voor de Stampioendreef lopen.
Verder geen bijzonderheden.

19:50

2. Vanuit de directie - Algemeen
a. Informeren status Covid-19 maatregelen/ aanpak (informerend)
Op dit moment nog maar één zieke collega met Corona thuis. Het verzuimpercentage
is boven de 20% geweest. De maatregelen zijn voor een groot deel losgelaten. De
informatiebrief hierover is naar ouders verstuurd. Sabine heeft geen reacties van
ouders op de brief gehad.
b. Vakantierooster en cijfers
Enerzijds wordt akkoord gevraagd op de vakantieplanning (personeel). Daarnaast ook
akkoord op de uren voor komend jaar (instemming personeel en ouders nodig). Er
worden 3 en 4 uren meer gemaakt dan verplicht is. Dit geeft wat ruimte bij
onvoorziene omstandigheden. Dit is eigenlijk elk jaar zo. Voorstel wordt het tweede
deel van de vergadering besproken.
c. Bijdrage TSO
Deze is nog niet rond. Voorstel wordt voor volgende keer geagendeerd. Waarschijnlijk
blijft het bedrag hetzelfde als dit jaar. We kunnen eventueel kijken of dit onderwerp
per mail afgehandeld kan worden.
d. Tussen evaluatie Jaarverslag I P/O
Punt wordt ook doorgeschoven naar de volgende vergadering. De werkgroepen zijn al
wel aan het kijken naar de voortgang. Ondanks Corona lijkt het toch te lukken om aan
een groot deel van de doelstellingen te werken.
e. Update Marap Q4
23 april heeft Sabine haar gesprek. Er is een nieuwe bekostiging waar Sabine volgende
vergadering meer over kan uitleggen.

f. Verzuimcijfers
Verzuimcijfers zijn een bespreekpunt sinds de tekorten van vorige jaren en inhuur van
duur personeel via uitzendbureaus. De verzuimcijfers van de Groenehoek zijn
vergelijkbaar met die van de Stichting. Hoge verzuimcijfers zijn gerelateerd aan
Corona.
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Tweede deel vergadering (zonder directie) – 19:50 – 20:30
20:30 3. Notulen vergadering 25 januari 2022
Vastgesteld. Kunnen op de website worden geplaatst.
4. Notulen GMR (informerend)
Geen notulen binnen gekomen.

5. Update actiepunten vorig overleg
- Nieuwsflits is er uit gegaan met een stukje van de MR.
- Naar SharePoint voor de MR wordt gekeken.

6. Verkiezingen
Er zijn nieuwe verkiezingen nodig omdat Ivonne ivm verhuizing uit de oudergeleding
gaat. Anne denkt na of ze volgend jaar nog wil aansluiten. Robin gaat kijken naar een
betrouwbaar system waarbij maximal één keer per gezin gestemd kan worden.
Komende week worden alle ouders geïnformeerd dat ze zich kandidaat kunnen stellen.
Deze periode loopt 6 weken. Volgende vergadering (19 april) gaan we kijken of een
verkiezing nodig is.

7. Vakantierooster 2022/2023
Studiedagen zijn evenredig verdeeld. Er zijn twee weken meivakantie en een
junivakantie. Het is een standard jaar met 40 weken. Er wordt ingestemd met het
vakantierooster en met het aantal uren.

20:45 8. Agendapunten voor volgende vergadering
Bijdrage TSO, Evaluatie jaarplanning, Update Marap, MR-verkiezing.
9. Rondvraag
Vraag: Hoe wordt IEP met CITO vergeleken?
Bijlages zijn rond gestuurd en leerkrachten zijn bijgepraat door de intern begeleider. Op
school kunnen de resultaten goed vergeleken worden omdat beide methodes worden
omgezet in DLE’s (10 per leerjaar). Daarnaast gesproken over de keuze om de DMT niet
meer naar ouders te communiceren in het rapport. De toets wordt vooral gebruikt als
onderbouwing voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
Vraag: Wat wordt het duurzame doel van de flessenactie?
Wordt gevraagd aan de werkgroep die er over gaat.
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Vraag: Wordt er op school aandacht besteed aan de oorlog in Oekraïne?
Ja, waar nodig wordt er door leerkrachten ruimte voor vrij gemaakt om er met de klas
over in gesprek te gaan. Bij klassen waar het niet leeft (meer onderbouw) wordt dit zo
gelaten.
Vraag: Gaat de open dag nog door nu de Coronamaatregelen grotendeels weg zijn?
Nee, te kort dag om het nu nog te organiseren. We gaan wel even kijken naar wat de
buurscholen doen; we willen niet de enige school zijn die geen open dag heeft.

Aanvullende informatie:
Volgende vergadering 19 april. Als het mogelijk is op locatie.
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