
MR-agenda 041022

19.30 uur-21.30 uur

1. Vaststellen agenda

2. Actiepunten vorige vergadering

3. Post, email en mededelingen

4. Onderwijs

-Podium
Er is gesproken over een eventuele andere opzet. Maar we gaan dit toch weer
aanpakken volgens de oude opzet.

5. Organisatie

-Strategisch beleidsplan 23-27
Dit plan bevat alle schoolambities en stichtingsambities. De dag voor de
herfstvakantie is er een studiedag over dit onderwerp.

-Studiedag stichting 2110: ambities strategisch beleidsplan 23-27

-Draaiboek Covid; reeds eerder verspreid

6. Personeel

-Zwangerschapsverlof A.W.
-Zwangerschapsverlof E.K.

7. Jaarplan/Jaaragenda

-Ouderavonden nieuwe opzet
Sinds vorig jaar hebben we een nieuwe opzet. Dit beviel zo goed dat we dit dit
jaar weer hebben gedaan. De reacties die we erop hebben gekeken, waren
positief.

-VO-informatieavond
Deze kon weer doorgaan volgens de oude opzet.

-Startgesprekken met gespreksformulier
Al jaren proberen we het echt een kennismakingsgesprek te laten zijn. Met
vooral aandacht voor input vanuit de ouders. Onze ervaringen met het
gespreksformulier zijn positief.



In groep 7 en 8 waren de kinderen er ook bij.

-Kinderboekenweek en themaweken
Deze week is de KBW gestart. De ramen zijn versierd, de leerkrachten hebben
een opening gedaan. Verder werken we in de klassen over het onderwerp.

-Kinderboekenmarkt
Dit is een nieuwe activiteit/opzet voor in de KBW.

-QS: *Wereldoriëntatie
Deze is positief ingevuld.

*Didactisch handelen
Deze was in orde.

-VP: *Kunstzinnige vorming
De inzet is om deze vakken niet te laten verstoffen. Een aantal collega's gaat als
leerteam kijken wat we ermee willen.

*Traject technisch lezen
Dit verbeterpunt is inmiddels gestart. We worden begeleid door Bianca Lammers.
Doel: technisch leesonderwijs efficiënter en doelgerichter maken.

8. Financiën

-Exploitatie 21-22+begroting 22-23; reeds akkoord
-Kascontrole AC
-Opheffen rekening boeken spaarplan

Is inmiddels afgerond.
-Afronding organisatie overblijven; saldo en bestemming

Is inmiddels afgerond.
Bestemming voor het overig saldo: Een nieuw speeltoestel voor op het
achterplein. Het saldo is ontoereikend. We vullen dit aan met
investeringbegroting. De leden van de MR gaan akkoord met deze bestemming.

-Eerste ervaringen continurooster
De eerste ervaringen zijn goed. Er zijn minder brandjes te blussen in de middag.
Ook de reacties die we terugkrijgen zijn over het algemeen positief. De tijd om
te eten wordt wel als kort genoemd.

-Aanvraag subsidie verbetering basisvaardigheden
*taal
*burgerschap
*digitale geletterdheid

We hebben een aanvraag gedaan voor deze subsidie.

9. Huisvesting



-Arbodienst *RI&E invullen
*Rondgang
*Gesprekken met -GMR-vertegenwoordiging

-Preventiemedewerker
Deze check is vorige week geweest. Al eerder was er een vragenlijst ingevuld
door het personeel.
De uitkomst is nog niet bekend.

-Nieuwbouw *Laatste ontwikkelingen
*Participatie Bink/Helden

Er is een bijeenkomst geweest met iemand van de gemeente. Er is vooral
gesproken over de locatie.
Er is ook gesproken met mogelijke participanten. (BSO)

10. GMR

11. Overig

-Presentatie Noordwijkerhout 0510
K. en R. gaan morgen een presentatie geven aan een bestuur met 45 scholen.
Er komt eerdaags ook een delegatie uit het buitenland (Frankrijk) kijken in groep
Aarde.

-Armoede
Wat doet de school op onze school hieraan?
Zover wij weten speelt dit (nog) niet op onze school. We zijn wel alert op
signalen.
Er is een mevrouw (Sonja de Wolf) die aangeboden heeft om een rol in de vorm
van ondersteuning te spelen als dit gewenst is.

We bespreken wat de rol van de school hierin kan zijn. Deze blijkt vooral
signalerend te zijn. Al valt er prima een broodje voor kinderen te smeren als dit
gewenst zou zijn.
Wellicht kunnen we hier pro-actief een bericht over uitdoen dat ouders zich
kenbaar kunnen maken als er hulp gewenst is. Dit kan via de leerkracht, maar
ook via de vertrouwenspersoon. We staan er als school voor open om ouders
hierin te ondersteunen.

-Schoolfoto
Met stijgende armoede is dit wellicht wel erg duur. Sowieso blijven we nadenken
of dit nog de passende fotograaf is.

12. Rondvraag


