Notulen MR
15 april 2021

-

Nieuwe MR verkiezingen worden uitgeschreven in verband met het vertrek van Daniëlle
( actie Michael)

jaarplanning
-

De schoolgids komt half mei om door te lezen, deze moet geagendeerd worden en de
feedback wordt besproken zodat het eventueel aangepast kan worden. Voordat de gids
verspreid wordt

Toetsverklaring RIE
De toetsverklaring van de RIE is ontvangen door MR en moet ook jaarlijks ( april 2022) op de
agenda gezet worden. De preventiemedewerker is Esther zij zal dit ook toe komen lichten. .
De RIE is een wettelijke verplichting .Passe Partout is volop bezig met arbeidsomstandigheden en
veiligheid en aan het zorgen dat het een cyclisch plan is zodat dit gemonitord wordt. Er is een
QuickScan en COVID-19 lijst is er uitgezet bij medewerkers om een beeld te krijgen over hoe de
werkomstandigheden ervaren worden.

OOT
Lezen
Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip is de methode voor begrijpend lezen dit kan online gedaan worden via het
digibord. Er is gekozen om van de zilveren naar de gouden editie te gaan. Met als doel om aan de
hand van de extra werkvormen die dit met zich meebrengt het begrijpend lezen van de kinderen
naar een ( nog) hoger niveau te brengen.
Closereading 🡪 aanpak die nu schoolbreed wordt ingezet. Deze methode kun je gebruiken bij het
begrijpend lezen, bijvoorbeeld manier van vragen stellen.
Leespromotie🡪 doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 ( van favoriet prentenboek naar
boekbespreking)

Rekenen
Automatiseerrooster met wisselende werkrooster. Automatiseren is heel erg belangrijk om dat te
blijven herhalen
Er is geprobeerd om een subsidie te krijgen om de instructies te verbeteren (mbv externe
ondersteuning). Met als doel het hoogst haalbare rekenniveau per kind te bereiken. subsidie is
helaas niet ontvangen. Dus nu wordt gezocht naar nieuwe bronnen om dit toch mogelijk te maken

kwaliteit
Er wordt een digitaal dashboard ontwikkeld waar alles up to date is.

communicatieplan en afspraken zijn gemaakt en hoe hier mee om te gaan. Bv agendapunten
studiedag
praat iedereen dezelfde taal en is het duidelijk wat er bedoeld wordt door iedereen.

Professionele cultuur
Wat is de collectieve ambitie?
Het team mist de verbinding door de Corona-maatregelen
De onderwijsdoelen moeten echter wel voorop blijven staan en er moet gekeken worden hoe dat
gedaan worden.

Thuiswerken
De groepen gaan naar huis. Omdat leerkrachten niet uren in tijd voor tijd kunnen terugpakken en
verankerd is in de CAO dat zij niet flexibel hoeven te zijn ( wat niet wil zeggen dat het nooit
gebeurd) Daarnaast is worden voorafgaande aan het schooljaar de mogelijkheden van de
leerkrachten in beeld gebracht.
bij uitval gaat er een tweetraps raket gelden:
1)
2)

Kan de school vervanging regelen
Als dat niet lukt gaat de school naar huis

Omdat leerkrachten in een bubbel werken ivm Corona. Kan er niet eenvoudig in andere klassen
vervangen worden. Het risico dat er dan twee klassen naar huis moeten is te groot

Formatie
In het totaal 11 groepen 21/22
De formatie blijft gelijk aan 20/21
Maar in de toekomst is er waarschijnlijk wel krimp meer uitstroom dan instroom van kinderen,
Na 26 april is er meer duidelijk wat dit betekent voor de unitindeling van de school ( dat is dus nog
los van klassenindelingen en welke leerkracht waar.
De formatie van school zal ieder overleg een terugkerend punt zijn.

Werkverdelingsplan
Wettelijke verplichting, PMR heeft instemmingsrecht. Alle leerkrachten kunnen nu input leveren
en er komt dan vervolgens een vastgesteld werkverdelingsplan. Dit moet in juni klaar zijn zodat
het individuele norm-jaarplan gesprek op verzoek gevoerd kan worden voor 1 augustus.

Procedure W&S
Deze week 1 reactie binnen op de functie voor meerbegaafde kinderen ? op de school BAK-cie
( selectie cie)

Leenette verlaat de vergadering

Volgende keer op de agenda

-

Formatie
Nieuwe MR leden
Ymke is de nieuwe notulist
Procedure nieuwe directeur
Schoolgids
Daniëlle nodigt Nadia uit voor de volgende vergadering
Vraag met betrekking tot begroting jaaroverzicht en kas van OV hiervoor wordt Rob
uitgenodigd. ( actie Michael

