NOTULEN
MR-vergadering donderdag 10 maart 2022

Aanwezig:
Afwezig:

Mark Hoefman, Marianne Sijpersma, Jelske van der Veen, Petra Klijnstra,
Jasper van Zellingen
Feline Dijk, Sharia Dhanes, Suzanne Pieters

1.
Opening en vaststelling agenda
Om 20.00 uur opent de vice-voorzitter de online vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mark is wel
aanwezig maar kan niet voorzitten omdat hij in de auto zit.
2.

MR-zaken
• Notulen MR-vergadering 17-01-2022
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld en zullen op ouderportaal en website worden gepubliceerd.
• Vakantierooster (ter advies)
MR geeft positief advies op de voorgestelde vrije weken.
De studiedagen van de school zelf worden pas aan het begin van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt.
Die zullen dan ook naar de MR voor advies gaan.
• Ouderavond, datum, organisatie
De datum wordt dinsdag 5 april. Mark heeft Marike Berkhuysen gesproken en zij kan deze avond verzorgen. Alied zal
Bashir vragen of de theaterzaal beschikbaar is die avond en of koffie/thee geregeld kan worden. Aanvang 20.00 uur.
Taken:
-Mark, uitnodiging updaten, sturen naar MR, foto’s maken die avond
-Alied, Bashir vragen voor zaal, koffie, uitnodiging in ouderportaal zetten
- Monique, uitprinten posters, opnemen in de Week van…
-Jelske, Marian, Suzanne, koffie/thee schenken op die avond zelf.
3.
Schooljaarplan 2021-2022
Update van Monique. O.a.:
• Studiedag voor de voorjaarsvakantie werd door corona wat anders ingevuld.
• Er is een workshop ‘bewegend leren’ gegeven door Alinda. Er wordt bekeken de komende tijd hoe dit te
implementeren in school.
• Anneke, in haar functie als rekencoördinator, houdt de vinger aan de pols wat betreft het rekenonderwijs.
Aan het rekenen wordt behoorlijk aandacht besteed om het niveau bij de leerlingen omhoog te krijgen.
• Instroomgroep is gestart, maar door de flinke aanwas aan kleuters zal dit ook een volle groep worden aan
het eind van het schooljaar.
4.
Mededelingen school en leerlingenraad
Corona
Door de corona zijn er flink wat leerkrachten ziek thuis geweest en ook nu nog. Er wordt constant geprobeerd om
alle leerlingen naar school te laten gaan.
Jelske: geeft aan dat ouders ook wel met vragen komen.
Monique: bij vragen mogen ze altijd naar Keimpe. De school probeert de hele tijd om de klassen te ‘bemannen’
zodat ook niet steeds dezelfde groepen thuis moeten blijven of online les krijgen.
Als de MR-leden vragen krijgen van ouders, dan ook altijd doorsturen naar Keimpe.
Marianne: denkt de school dat er in de toekomst vaker online lesgegeven gaat worden als er een lerarentekort is?
Monique: dat speelt natuurlijk, zeker in de scholen in de Randstad. Ambion is hier wel mee bezig, maar het is nu te
vroeg om al iets te kunnen zeggen of dit een trend wordt.

Plein
School is samen met leerlingenraad en OV bezig geweest met het opnieuw inrichten van het plein. De nieuwe
eigenaar heeft inmiddels ook wat aanpassingen gedaan. OV en leerlingenraad, samen met de OV van De Burcht,
gaan nu zelf aan de slag voor de verdere inrichting.
Leerlingenraad
Bezig met het inrichten van het plein, bezig met ‘wat vind je fijn of niet fijn op school?’
De kinderen vinden bijv. de korfbalpaal op het plein een sta-in-de-weg en zijn naar Keimpe geweest om daar een
oplossing voor te vinden.
Marianne: komen ze ook tot oplossingen?
Monique: absoluut. Maar ook als er geen oplossing is, leren ze dat je niet altijd overal invloed op hebt. Of wat je
misschien moet doen om het wél voor elkaar te krijgen.
Inspectie
Het loopt nog steeds. Er is inmiddels een concept-rapport verschenen over het inspectiebezoek bovenschools en aan
het Slingertouw. De school mag nog aanvullingen en verbeteringen schrijven hiervoor. Daar zullen we zeker gebruik
van maken, omdat we niet helemaal tevreden zijn over sommige teksten.
Voor de rest zijn er nog gesprekken gaande over wat er moet gebeuren en op welke termijn, om het predicaat ‘goed’
te krijgen. De school wil nu eerst weten van de inspectie of het nog haalbaar is en wat er precies van het team wordt
verwacht.
5.
GMR
Jasper geeft een korte update wat er is besproken in de GMR,
Plenaire vergadering op 31 januari geweest. Er was een uitleg over de nieuwe school Kiim. Ambion heeft GMR
gevraagd om in te stemmen met een aanvullende maatregel op de al geldende maatregelen omtrent quarantaine.
Ook is er gesproken over meer binding binnen de GMR en daaruit voortvloeiend zal er o.a. een thema-avond worden
georganiseerd.
6.
Rondvraag
Geen.
7.
Sluiting
Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

