NOTULEN
MR-vergadering maandag 17 januari 2022

Aanwezig:
Afwezig:
Gast:

Mark Hoefman, Suzanne Pieters, Marianne Sijpersma, Jelske van der Veen
Feline Dijk, Petra Klijnstra, Sharita Dhanes, Jasper van Zellingen
Monique de Wit
Keimpe Strikwerda

1.
Opening en vaststelling agenda
Om 20.00 uur opent de voorzitter de online vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2.
•
•

Ter vaststelling
Notulen MR-vergadering 25-11-2021
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld en zullen op ouderportaal en website worden gepubliceerd.
Datum ouderavond (mei/juni)
Petra zal een datum prikken en doorgeven aan Mark. Hij zal dan met Marike overleggen of de datum past.

3.
Inspectiebezoek
Vorige keer heeft Keimpe al een update gegeven van het bezoek. Ook dat er toen, na die tijd, nog veel
onduidelijkheden en misverstanden waren. Er is gezegd door de inspecteur, dat, als het bezoek in juni had
plaatsgevonden, de beoordeling wel ‘goed’ zou zijn bevonden. Er is een herstelopdracht gegeven in eerste instantie,
maar dit is teruggedraaid omdat de inspecteur door haar leidinggevende is terug gefloten. Zowel school als het
bestuur (Ambion) gaat hier niet mee akkoord en er is protest aangetekend.
Samenvattend: er is, door ons, een klacht ingediend en er zal nog een gesprek gaan plaatsvinden tussen Ambion,
Slingertouw en inspectie. Wordt vervolgd dus.
4.
Schooljaarplan 2021-2022
Keimpe geeft een update van wat er is uitgevoerd de afgelopen maand.
Op het gebied van rekenen zijn zaken aangeschaft om de doorgaande lijn te garanderen.
Scholing van de kindgesprekken is binnenkort, evenals de bijeenkomst ‘bewegend leren’.
De executieve functies worden gekoppeld aan Mijn Rapport folie. Petra geeft uitleg hierover.
Feline geeft uitleg over de kindgesprekken die ze gevoerd heeft met de kleuters.
Mark: wat is het doel hiervan? Aanleveren vaardigheden?
Petra: ook vooral eigenaarschap. Wat willen de kinderen zelf en hoe vinden ze zelf hoe het gaat en wat hebben ze
nodig?
Studiedag Burcht, Slingertouw, Kinderwoud staat gepland op laatste vrijdag voor de voorjaarsvakantie.
Keimpe: we vullen de vragenlijst in van het platform “onderzoekende scholen”. Dit, omdat we nieuwsgierig willen
blijven en willen blijven onderzoeken. Hij geeft uitleg hierover.
5.
Mededelingen school en leerlingenraad
Leerlingenaantal
Ons aantal leerlingen neemt behoorlijk toe. Er wordt een extra wand geplaatst om de instroomgroep te kunnen
herbergen. Eind van dit jaar verwachten we ongeveer 75 kleuters te hebben.
Leerlingenraad
Geen mededelingen.

6.
GMR
Vergadering van het dagelijks bestuur was vorige week 13 januari. De plenaire GMR- vergadering zal maandag 31
januari zijn. Jasper geeft een korte samenvatting van wat er de 13e is besproken (Nieuwe School en de schoonmaak
van de scholen) en wat de agendapunten voor de 31e zijn (structuur GMR en binding GMR-leden).
7.
Rondvraag
Mark: ‘hebben ouders goed zicht op de voortgang van hun kinderen’ was een vraag vanuit de inspectie voor de
ouders tijdens het inspectiebezoek in november. Zetten we dat nog een keer op de agenda van de MR dit
schooljaar?
Sharita: er is een werkgroep MijnRapportfolio, die zou een presentatie kunnen geven aan de MR-leden. Sharita zal
hierover contact opnemen met de werkgroep. Besloten wordt om dit op dinsdag 19-04-20222 op de agenda te
zetten. Eventueel kan dan het volgende schooljaar een ouderavond hierover worden gepland.
Petra: is het bericht van de MR voor de sociale media al gemaakt?
Mark: ja zeker, alleen moet het nog verstuurd worden naar de beheerder om te plaatsen.
8.
Sluiting
Om 20.50 uur sluit de voorzitter de vergadering.

