Kindcentrum Amby

Notulen MR vergadering
Donderdag 30 september

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

1. Opening
Manon heeft iedereen welkom.
Denise stelt zichzelf voor. De overige MR leden stellen zichzelf kort voor.
2. Notulen vorige vergadering
N.V.T.
3. Mededelingen
- Datum MR vergaderingen schooljaar 21-22
25 november
13 januari
17 maart
12 mei
23 juni
- MT groot
Uitleg gegeven over MT groot. Uit elk cluster is er één leerkracht die
deelneemt aan dit overleg. Bij dit overleg zijn ook de IB’ers en de directie
aanwezig. We bespreken één of twee onderwerpen per keer. Vooraf aan het
MT groot is er binnen de clusters overleg over de onderwerpen. Het eerste
overleg ging over het huiswerk en het rapport.
- RI&E en Arbomeester
Veiligheidsplan wordt geëvalueerd. Joey in ’t Panhuis is
preventiemedewerker. Hij gaat daar een training voor volgen.
Nils vraagt of de MR dit veiligheidsplan kan inzien.
- Vacature ouderlid
Denise wil graag toetreden tot de MR.
- GMR & AoB training
7 oktober en 13 oktober zijn de trainingen van de AoB.
Locatie weten we nog niet, tijdstip is van 19.30u tot 22.00u
- NPO-middelen
Volgende vergadering gaat Per toelichting geven over deze middelen.
NPO middelen zijn tot stand gekomen n.a.v. Covid-19.
Scholen krijgen per leerling een bedrag om het schoolprogramma uit te
voeren. Dit is ongeveer 700 euro per leerling. Geld uit het NPOnderwijs mag je
ook besteden aan leerkrachten (binnen de looptijd van het NP Onderwijs).
- TSO, stand van zaken
We zijn aan het verkennen of er een continue rooster mogelijk is binnen onze
school. We hebben momenteel een contract met Kinderstralen de
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organisatie die het overblijven verzorgd. We zijn verschillende mogelijkheden
aan het verkennen. Er is nog niets definitief besloten.
Voor januari 2022 moet er gekeken worden of er voldoende draagvlak is
binnen het team. Wanneer dit het geval is dan kan er ook onder de ouders
een enquête onder ouders worden uitgezet.
Rapporten
Het blad met de meervoudige intelligenties wordt uit de rapporten gehaald.
Medezeggenschapsstatuut en regelementen
Afgelopen schooljaar is gewerkt aan een update van het
medezeggenschapsstatuut en reglementen. Aan het einde van afgelopen
schooljaar hebben de directeuren van alle scholen het standaard MRmedezeggenschapsreglement ontvangen van het College van Bestuur. Er is
een set modeldocumenten opgesteld met een duidelijke instructie inzake de
vervolgacties. Dit onderwerp komt een van de komende MR-vergaderingen
aan bod. Minimaal 2/3 van de MR moet instemmen met hun reglement.

4. Vergaderpunten
- Opstart schooljaar
Rustig verlopen, prima. Geen opmerkingen.
- Informatie avond
Tijdsblokken worden als prettig ervaren. Deze erin houden. Cluster 1-2 druk, onrust.
Tijdstip aanpassen tot 19u zou prettig zijn i.v.m. werkende ouders.
Middenbouw/bovenbouw prima verlopen
- Corona: Ouders in de school?
Niet duidelijk dat ouders weer schoolplein op mogen. Veel ouders denken dat
het alleen voor groep 1-2 is. Ouders niet in school is prima, is veel rustiger.
Overzichtelijk wanneer klas als groep naar buiten komt. Je hebt als ouders dan
ook meer zicht op waar je kind is.
Oudergesprek via Teams als mogelijkheid aanbieden.
5. Planning inhoud komende vergadering
NPO middelen bespreken
Statuten en regelementen MR
6. Rondvraag
Paul: Denise: Leon: Schoolfoto’s waarom is er gekozen voor een clusterfoto? Er is qua
identificatie niets te zien. De kinderen zijn vlekjes op de foto’s. Klassenfoto beter,
dan is het duidelijk te zien.
Pestprotocol wanneer wordt dit in werking gesteld?
Hoe gaat het precies in zijn werk. Is dit op klassenniveau of kindniveau?
Nils: Ventilatie in de school in de wintermaanden. Er is geld vanuit ministerie
beschikbaar om dit te onderhouden.
Hoe gaat school om met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Beleid
schoolbreed? Zorgbeleid? Zit hier een doorgaande lijn in?
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Ondersteuning achterblijft bij kinderen die achterblijven, meer zorg/hulp nodig
hebben. Ongecoördineerd, wordt vanalles ingezet logopedie/ergotherapie.
7. Sluiting
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