NOTULEN MR-vergadering
26-10-2021
19.30 uur op IXIEJE
Aanwezig:
Oscar Nijhof, oudergeleding
Maaike Paulus, oudergeleding
Ahmed Kupeli, oudergeleding
Elly Moons, personeelsgeleding; voorzitter
Ellen Bodéwes, personeelsgeleding
Brigitte de Zeeuw, personeelsgeleding; secretaris
Rianne Tax, directeur
1. Opening
2. Notulen 08-07-2021
3. Mededelingen
- Jaarplan 2021-2022 inclusief NPO is goedgekeurd door de bestuurder
- Schoolgids is goedgekeurd door bestuurder
- Naar inspectie is geüpload:
• Eindevaluatie jaarplan 2020-2021
• Jaarplan 2021-2022 inclusief NPO en alle bijlagen
• Schoolgids
• (al eerder schoolplan)
- Begroting: proces tot nu toe
Er wordt gewerkt met een nieuw softwaresysteem. Er is een nieuwe (interim) controler
Er is veel geld beschikbaar vanuit het NPO. Hobbel is dat aanschaf vanuit de NPO (bv.
iPads) wel in de afschrijvingstermijn op de begroting blijven terugkomen.
-

Elly heeft de rol van voorzitter op zich genomen. Ze geeft aan dit lastig te vinden mocht
er iets zou gebeuren (bv. conflict in MR). Dit heeft ze zich niet goed gerealiseerd. Op het
moment dat dit voorkomt kijken we in de MR hoe Elly hierin ondersteund kan worden.

4. Strategisch BeleidsPlan (SBP) van de Scholengroep Holland (t.k.)
Het strategisch beleidsplan is besproken met de GMR met haar bevoegdheid en vastgesteld.
Dit plan is leidend voor de scholen, ons schoolplan moet hier bij aansluiten.
De vastgestelde doelen van het SBP worden nu in jaarplannen uitgewerkt.
5. Schoolrapport na E-afname juli
Reden tot zorg in de (tussen)opbrengsten. Er zijn verbeterplannen gemaakt en dit jaar
schakelen we over naar een andere manier van toetsen. We denken dat de IEP-toetsen
beter aansluiten naar de manier waarop we naar kinderen kijken en onze leerlingpopulatie.
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6. Nieuwe schooltijden – pleinwachtteam
We zijn tevreden over hoe het nu loopt. Verhinderingen worden snel opgelost en
opgevangen door het pleinwachtteam.
Leerkrachten hebben nu de pauzes waar ze recht op hebben.
Punten van aandacht is het materiaal. Snel kapot/weg/gesloopt.
Bij de kleuters: ouders die komen lunchen met de kinderen moeten weten als er een kind
wordt opgehaald.
A.s. vrijdag is er een evaluatiemoment met de pleinwachtouders.

7. RI&E - Arbomeester
In juni door het team ingevuld en daarna besproken.
Naast deze vragenlijst is er een schouw geweest bij de gebouwen van de SGH. Het dak van
IXIEJE is afgekeurd, moet eigenlijk nog 10 jaar mee. Er zijn regelmatig lekkages.
Er wordt gekeken wat hieraan gedaan kan worden.

8. Zicht op (het volgen van) ontwikkeling
De manier waarop getoetst werd sloot niet meer aan bij hoe wij kijken naar leerlingen en
onze leerlingpopulatie.
We stappen over van Cito naar IEP.
Ouders ontvangen binnenkort de visie op zicht op (het volgen van) ontwikkeling en uitleg
over de IEP-toetsen.

9. W.v.t.t.k.
Ellen:
Vakantierooster: achteraf gezien valt de laatste vrijdag voor de kerstvakantie onhandig. Op
24 december moeten we de hele dag naar school.
Om 12.30 uur naar huis zou kunnen. Wettelijk gezien houden we genoeg uren over.
Instemming van de MR is nodig. Deze is verleend. Rianne maakt nieuwe berekening en
upload dit naar de inspectie.
Mail Robert den Arend – GMR wil vergadering bijwonen.
Robert wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering.
OR – ouderbijdrage €18,- is krap. Voorstel is om dit op te hogen naar €25,- Bij de volgende
vergadering komt een onderbouwing.
Oscar: dit is een forse ophoging. Moet je dit niet gefaseerd doen? Er moet een goede
onderbouwing naar ouders komen.
Ahmed: Wordt er gebruik gemaakt van fondsen? Nee. Hier kunnen we nog wel eens kijken.
Ahmed kent iemand die dit voor school (op basis van "no-cure-no-pay) uit kan zoeken. We
maken hier graag gebruik van.
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10. Rondvraag
Geen vragen

11. Sluiting

Volgende vergadering: 23-11-2021
Robert den Arend woont deze vergadering bij
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