Kindcentrum Amby

Notulen MR vergadering
Donderdag 25 november 2021

Aanwezig: Manon Hoen, Kim Sanders, Kirsten Freens, Paul Hermans, Nils Kok, Leon
Broer, Vera Pinckaers, Denise van den Booren en Per Ebbelink
Afwezig: -

1. Opening
Manon heeft iedereen welkom.
2. Notulen vorige vergadering
Veiligheidsplan staat op de website om te bekijken. Hier komen we de volgende
vergadering op terug.
AOB training is volbracht en goed bevallen.
Notulen op de website worden up to date gemaakt. Denise staat nog niet onder de
oudergeleding op de website .
3. Mededelingen
- Mededelingen vanuit MT
Er is vandaag (25-11) een nieuwe beslisboom verstuurd. Bij 3 positieve leerlingen
moet de klas in quarantaine. Er wordt dan online onderwijs verzorgd.
- Update RI&E preventiemedewerker
Joey in het Panhuis is nu gecertificeerd preventiemedewerker. Hij zal de RI&E stukken
bijwerken naar huidig schooljaar. Er zal een kwaliteitsmeter van Beekman en Terpstra
komen dit schooljaar voor ouders, kinderen en personeel.
- Benoeming nieuwe BHV’ers / veiligheidsplan
Er zijn nieuwe BHV-ers op school die de training hebben gevolgd.
- TSO, stand van zaken
Het is een aandachtspunt en wordt aan gewerkt. Er wordt nog een enquête binnen
het team uitgezet hoe nu verder, ook in combinatie met de schooltijden. Vervolgens
komt een enquête naar de ouders.
Uit het MT groot is gekomen dat er behoefte is aan extra tijd na school voor het
uitvoeren van de extra taken rondom het lesgeven. 98% van alle kinderen blijven
over en deze pauze duurt 75 minuten o.l.v. Kinderstralen. De behoefte is om dit in te
korten naar 45 minuten. Hierdoor is er ook een pauze mogelijk voor de leerkrachten
zelf. Hiermee is ook een kwaliteitsslag tijdens de pauze beoogd. Het contract met
Kinderstralen zal niet worden opgezegd, maar voor komend schooljaar zal het dan
aangepast worden.
- Oudergesprekken
Dinsdag 30 november gaan de rapporten mee. De oudergesprekken zullen online
plaatsvinden, tenzij er redenen zijn om fysiek, op afstand, een gesprek te voeren. Dit
zijn voornamelijk zorggesprekken.
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Vergaderpunten
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- NPO middelen
NPO middelen moeten met de MR gemonitord blijven. Dit schooljaar betreft het 700
euro per leerling. Voor volgend jaar wordt het voor nu nog 500 euro per leerling. De
hoofdlijnen:
•
Extra handen in de klas: onderwijsassistent, fulltime leerkracht, mijlpaler
(bevoegde leerkracht in opleiding). Hiermee kunnen we de schil in alle clusters
breder maken en is er mogelijkheid tot extra ondersteuning. Dit komt op dit moment
ook goed van pas door ziekte waardoor we groepen kunnen opvangen i.p.v. naar
huis te sturen.
•
Scholing: training van de onderbouw met traject jonge kind, alle leerkrachten
doen de training ‘met sprongen vooruit’ of vervolg, Bureau Wolters voor het hele
team gericht op kijken naar kinderen, onderwijsbehoeften en analyses.
•
Vervangen van methodieken en methodes om het onderwijs een boost te
geven en kritisch te kijken naar de manier waarmee het onderwijs wordt
vormgegeven.
•
Renovatie: nieuwe materialen voor impuls om het onderwijs helemaal up te
date te houden en de materialen die daarbij passen. Zoals ontwikkelingsmateriaal
bij de kleuters dat gericht is op de diverse ontwikkeling van de kinderen.
- MR statuten
Deze zijn ter kennisgeving.
- MR huishoudelijk reglement
Nu bestaat de MR voorzitter en secretaris uit personeelgeleding. Wellicht kunnen we
hier een combi van te maken tussen ouder- en personeelgeleding. In het
huishoudelijk regelement staat nu dat er een voorzitter en secretaris door de MR
gekozen wordt. Dit komt terug in onze visiebijeenkomst.

5

Planning inhoud komende vergadering

13 januari 2022
Veiligheidsplan terug laten komen.
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Rondvraag

Ouderbijdrage: Daar komt de schoolraad op terug. Dit speelt ook binnen stichting.
Dus wordt vervolgd.
Begroting: Dit wordt over het algemeen stichtingsbreed gemaakt.
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