Notulen MR dinsdag 30 juni 2021

Aanwezig
Afwezig

: Femke, Sanne, Linda, Sonja, Marleen, Tim, Marja (voorzitter), Ton
(notulist)
:-

Welkom
Marja heet de aanwezigen welkom. Laatste keer Sanne, afscheid van de MR.
Wordt in het nieuwe schooljaar gepast afscheid genomen.
Inbreng rondvraag
NPO-plan.
Notulen 8 juni 2021
48 reacties op onderzoek Verkeersveiligheid schoolomgeving. Wordt vervolgd.
Politie heeft een reactie geschreven n.a.v. dit onderzoek. Tips, wat niet te doen,
reacties daarop. Stukje wordt gedeeld met de ouders.
Mailadres oudergeleding MR aanmaken loopt via Gerard. Hij heeft de volgende
opmerkingen geplaatst: aanmaken start van het nieuwe schooljaar, wie is de
beheerder van dit mailadres? Wordt vervolgd.
Mededelingen
Plan NPO-gelden. Bedrag van € 700,00 per leerling. Sonja heeft daar vandaag
bericht over ontvangen. Wordt waarschijnlijk € 1000,00 per leerling voor het
SBO. Sonja zoekt dit verder uit.
Corné, collega van afgelopen schooljaar heeft nog een onderzoek gedeeld
betreffende ICT. Daar heeft hij onderzoek naar gedaan bij ons op school. Dat
heeft hij samengevat in een mooi filmpje.
Nieuw meubilair. Levering in de herfstvakantie. Er is een plan voor het
hergebruik van het oude meubilair.
Nog veel zieken. Geeft een druk. Maar alles loopt naar omstandigheden nog
door, goed.
Formatie
Formatie is rond. Ook voor de HB-klas. 2 ervaren leerkrachten aangenomen,
extra ondersteuning op taal een aantal dagdelen per week, stagiair pedagogiek
blijft nog een jaar. Er wordt veel tijd in gestoken, maar levert dus ook wat op.
Nieuwe orthopedagoog is gestart. Aantal dagdelen per week, maar ook
overkoepelend voor het bestuur, scholen van het bestuur.

Sonja deelt het bestand groepsindeling/bezetting 2021-2022 via scherm. Geeft
ook aan dat het best krap is. Er staan al weer leerlingen op de wachtlijst. We
zien echt een substantiële groei van het leerlingaantal voor onze school.
Dit wordt op 8 juli gedeeld tijdens de OPP-gesprekken. Daarna wordt dit gedeeld
via de nieuwsbrief.
Opmerking: blijven door de NPO-gelden (weer) meer kinderen op het
basisschool? Wat betekent dat voor de Laurentiusschool?
Jaarplan
Opmerkingen zijn naar Sonja, Marleen gestuurd. Worden verwerkt in het
concept. Ouders geven aan dat het veel informatie is, bepaalde vakspecifieke
termen zijn soms onduidelijk.
Klopt het jaarplan nog t.o.v. het schoolplan? Handig om in het kort aan te geven
wat de wijzigingen t.o.v. het jaar daarvoor zijn.
Werkverdelingsplan
Collega’s akkoord. PMR moet dit nog ondertekenen.
Den Haag beweegt. Offerte valt mee. Er is nog wat geld over. Wellicht 1 x per
week via hen een sportactiviteit? Wordt vervolgd.
Schoolgids
Van gedrukt exemplaar naar digitaal. Via de site Scholen op de kaart.
Uitwisseling van informatie van verschillende organisaties, o.a. met Duo vindt
automatisch plaats. Tevens is er ook de module schoolgids. Voldoet aan alle
eisen die de onderwijsinspectie stelt aan een schoolgids.
Opmerkingen zijn aangeleverd. Worden verwerkt. Logo school wordt nog naar
gekeken. Zou prettig zijn wanneer het mooie logo van school kan worden
ingevoerd en zichtbaar wordt.
Gids wordt dan digitaal. Mocht het wenselijk zijn, kunnen ouders op aanvraag
altijd via school een gedrukt exemplaar aanvragen. Het overzicht, de
jaarkalender is wel handig om gedrukt aan te leveren.
Kopje Handige informatie zou wenselijk zijn. Ook aangeven wie namens in de
ouders in de MR zitting heeft.
NPO-plan
Plan om de corona-achterstanden aan te pakken. Verantwoording gelden. Wat
doe je, hoe doe, wat levert het op, cijfers voor corona, na corona, een jaar later.
Niet alles is te meten met toetsen. Bijvoorbeeld wel met een vragenlijst, leerling
onderzoek.

Na de verwerkingen van alle op en aanmerkingen.
MR akkoord.
Coronamaatregelen
Sonja heeft contact met bestuur gehad.
Allerlei versoepelingen. Alle maatregelen eraf? GGD handhaaft namelijk nog
steeds de oude maatregelen.
Er wordt op school echt wel gelet op het afstand houden. Er wordt toch nog vaak
gekozen voor activiteiten met de eigen groep.
Afsluiting projectweek: vindt in de aula plaats per bouw (onderbouw,
bovenbouw).
Zomerfeest: ook dit jaar weer klein. Per groep een activiteit.
Voorstel: tot de zomervakantie zoveel mogelijk de regels aanhouden die nog
gelden.
Ouders geven aan dat zij zich hier in kunnen vinden.
Verkiezing nieuwe leden MR
Personeelsgeleding: zoals het er nu naar uitziet blijft het zoals het is.
Oudergeleding: oproep via Nieuwsbrief. Vermelden in weekmemo. Benoemen
tijdens OPP-gesprekken. Graag ook een ouder uit de onderbouw.
Afscheid: nog voor de 1e vergadering van schooljaar 2021-2022, een etentje
plannen voor het afscheid van de MR van Sanne, Sander, Deborah.
GMR: Ton neemt per nieuwe schooljaar zitting in de GMR.
OPR: Marleen heeft al zitting in de OPR.

Rondvraag
Extra studiedag invoeren. Basis training Rots en Water voor het hele team. De
maandag na de herfstvakantie. Ouder gaan akkoord met deze extra studiedag.
Communicatie naar ouders na een studiedag zou prettig zijn. Waar heeft het
team aan gewerkt? En wat kunt u hier van terugzien op school.
Schoolkamp: besluit dat we hebben genomen blijft staan. Kamp vindt plaats van
28-09 t/m 01-10, op school. Voorbereidingen zijn al in volle gang. Nu nog
wisselen naar een schoolkamp naar een externe locatie is volgens ons nog te
onzeker. Qua financiën, qua organisatie, etc.
Wel goed om tijdig naar ouders te communiceren dat zoals het er nu naar uitziet
we per schooljaar 2022-2023 weer extern op schoolkamp gaan, met de gehele
school.. Geeft ouders namelijk tijdig de mogelijkheid om hiervoor te sparen.
Kostenplaatje externe locatie schoolkamp is natuurlijk anders dan van een kamp
op school.

Plannen nieuwe datum en afsluiten
Maandag 4 oktober 19.30-21.00 uur. Liefst op school, geeft de oudergeleding en
personeelsgeleding aan. Uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen.
Laten we wel het voordeel van online via Teams vergaderen bewaren, namelijk
het effectief zijn/werken tijdens een vergadering.

