MR vergadering 16-11-2020 (via google.meet)

Aanwezigen: Nick van Gerwen (voorzitter), Carlijn Draibas (notulist), Gonda Louwers, Sandra
Hems, Arabella Ganzeman, Ronnie Noordhoorn, Femke Bogers, Debora Stas, Winnie van
Baren, Christine Pijs,
Afgemeld: Floor Scheepers, Warda Bouteibi

1. Opening, mededelingen en goedkeuring notulen
De voorzitter opent de vergadering om 20.02 uur.
Mededeling: Debora Stas is per direct aangesloten als PMR lid
De notulen zijn reeds via de mail goedgekeurd.

2. Verhoging ouderbijdrage
Christien is vanuit de Oudervereniging aangesloten om het verzoek tot verhoging van de vrijwillige
ouderbijdrage toe te lichten.
Christien geeft uitleg over de gang van zaken rondom de begroting van de oudervereniging.
Het bedrag staat al 10 jaar op 42,50 uur. Het leerlingenaantal is gedaald, maar de kosten blijven
ongeveer gelijk, ook omdat activiteiten steeds duurder worden.
De buffer die de OV had is behoorlijk geslonken. Deze moet nu het liefst stabiel gehouden worden op het
huidige bedrag. De ouderbijdrage die in een jaar wordt opgehaald, moet in het betreffende schooljaar
gebruikt worden.
Tip vanuit Debora: Kijk ook naar bijvoorbeeld de Rabobank clubactie en andere bedrijven. Debora komt
hierop terug bij Christien.
Stemming: Unaniem vóór verhoging van de ouderbijdrage van €42,50 naar €45,- vanaf dit schooljaar.
De OV stuurt hierover een bericht naar de ouders met de eerstvolgende nieuwsbrief van Arabella in
december.

Christien verlaat de vergadering.

3. Analyse Cito (Winnie en Debora)
Winnie en Debora geven een toelichting op de Cito-toetsen en de analyse hiervan. De normering van
Cito ligt vast. Belangrijkste aandachtspunt was of kinderen hun eigen lijn volgen of dat er sprake is van
een afbuigende lijn.
Winnie en Debora geven een presentatie over de bevindingen. De testgegevens zijn moeilijk te
vergelijken met andere jaren (trendanalyse) omdat dit voor het eerst is dat er een ‘Begin’ afname is
gedaan, normaal is er een ‘Midden’ en ‘Eind’ meting.
Vragen vanuit de MR worden beantwoord.
Belangrijk punt is dat er een groot verschil is tussen leerlingen binnen een klas. Het verschil tussen sterke
en zwakke leerlingen is groter, en de middenmoot is kleiner geworden.
Er wordt veel hulp ingezet voor leerlingen die dit nodig hebben.
De individuele vaardigheidsscores zijn bepalend voor het vervolgtraject per leerling. IB-er en leerkracht
hebben hier goed overleg over.
Advies vanuit de MR: betrek ouders bij het lopende traject, indien er hulp of extra werk vanuit thuis
gevraagd wordt, is hier mogelijk meer begrip en dus tijd voor.

Winnie verlaat de vergadering.

4. Voortgang continurooster
Werkgroep is weer bijeen geweest.
Er is een nieuwe rooster opgesteld. Er zijn weinig wijzigingen, behalve dat de middagpauze korter is. Het
is duidelijk wat de te nemen stappen zijn.
De ambulant medewerkers zijn benaderd om te bevragen of er mogelijkheid tot surveillance zijn.
Er wordt nog nagegaan of er ouderhulp gewensd is (bijvoorbeeld bij de kleuters voor extra handjes)
Leerkrachten voor techniek, muziek de bieb en gym zijn benaderd om een nieuw rooster op te stellen,
passend bij de nieuwe lestijden.
Er is een rooster gemaakt voor buitenspelen en tijdens het eten. In eerste instantie is dit rooster tot de
carnavalsvakantie, daarna vindt er een evaluatie plaats.
In de week van 7 december komt er een bericht op het ouderportaal betreft de voortgang van het
continurooster
Ouders moeten zelf de BSO regelen. TSO wordt automatisch beëindigd.
Vanuit Leerkrachten is er nu veel rust, met name omdat ze goed meegenomen zijn in het hele proces.

5. Voortgang begroting
Begroting wordt aangepast aan de concrete leerlingenaantallen. Mogelijk moet er weer afscheid
genomen worden van een leekracht om de begroting sluitend te krijgen. Er wordt met het bestuur van
Salto gekeken naar de begroting om te beoordelen wat er kan en moet en waar er eventueel ruimte is.

6. Jaarplan 2021
Arabella geeft een toelichting op het document. Uitgangspunt: “dat wat we doen moeten we goed doen
en borgen”, daar ligt de aandacht.
Er komen gesprekken met Korein om de aanwas vanuit de peutergroepen te verbeteren. Ook zullen de
kinderdagverblijven ‘het Avontuur’, ‘Wild Woozt’ en ‘Partou’ benaderd worden om de samenwerking te
verbeteren.
Het uitdragen van de bepalende kenmerken van de school is nu gestart, en wordt zeker vervolgd.
Het label ‘gezonde school’, is vanuit Salto geinitieerd. Deze moet verlengd worden.
Jammer dat diverse filmpjes niet gedeeld worden op het ouderportaal. Dit wordt alsnog gedaan, Arabella
wacht nog op de link vanuit studio-040.

7. Rondvraag
Gonda: er moet een stukje geschreven worden over de MR voor in de nieuwe schoolgids. Voorstel is dat
Gonda en Sandra een opzet maken voor dit stuk. Hierna wordt feedback gevraagd aan Warda of Nick.

Sandra: is er de wens dat de MR gaat peilen bij ouders of er een avond of middagviering is met kerst?
Antwoord: Ouderverniging is verantwoordelijk voor de kerstviering. Kinderen nemen hun eigen eten
mee, er wordt niet voor de hele klas iets gemaakt. Viering is in principe in de avond. Alles Coronaproof.

Ronnie: Is er al meer duidelijk over het klimaatproof maken van de school?
Antworod: nee, wordt vervolgd.

Ronnie: Is er vanuit de school nog een plan/evalutaie betreft de lockdown en het onderwijs?
Antwoord: er ligt een plan ‘thuiswerken 2.0’. Het plan hieromtrent komt met de volgende nieuwsbrief
richting ouders.

Femke: Mededeling: Dit is de laatste MR-vergadering waar zij bij aansluit. Per 1-12 gaat ze aan de slag als
directeur op een basisschool in Veghel.

Sandra: we moeten op tijd beginnen met het maken van plannen voor het volgend schooljaar. Zeker
aangezien er 2 ouders uit de MR stappen, waaronder de voorzitter.
Plan: volgende vergadering hierop verder gaan. Taakverdeling, vacature-vulling etc.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

