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Onderwerp
Opening en vaststellen van de agenda
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Vaststellen activititenplan
Activiteitenplan is goedgekeurd en kan op de website.
Uitslag verkiezingen
Er hebben zich twee kandidaten gemeld: Paul van Kuyeren en Vincent Spijker.
Beiden worden benoemd. De oudergeleding bestaat nu uit 4 personen, de
personele geleding uit 3. Bij stemming draagt Petra (voorzittter) haar stemrecht
over aan de overige leden.
Een bedankje voor Annemarie voor haar inzet wordt nog verzorgd.
Status NPO-gelden
De vacature voor groep 8 staat nog open. De groeps-overstijgende activiteiten
komen het eerst in het geding. Het blijft schakelen omdat de maatregelen
iedere keer veranderen. Telkens wordt de afweging gemaakt wat in te zetten en
wat heeft prioriteit. Er is veel aanbod maar we vinden het belangrijk om te
kiezen voor inzet die ook op termijn werkt.
De school judo (voor sociaal emotionele ontwikkeling) start na kerstvakantie.
Voor elke groep komen er 12 lessen. Het contract is voor één jaar. Daarna
wordt het geëvalueerd om te kijken hoe we dit het beste kunnen continueren.
Huidige en korte termijn situatie Covid - vervangingen
Er is afstemming gezocht met Spring zodat we zoveel mogelijk één lijn kunnen
trekken. We gaan weer terug in bubbels, vervangers blijven aangevraagd
worden, groepen worden niet meer opgesplitst, er zijn online contactmomenten
voor de kinderen die thuisonderwijs volgen. Deze worden verzorgd door de
onderwijs assistenten om de leerkrachten te ontlasten.
De maatregelen in het voorstel zijn akkoord.
Zorgplan
Het huidige zorgplan komt niet helemaal overeen met de praktijk. Er wordt
gewerkt aan een zorgplan wat helder, overzichtelijk en praktisch is. Hoe gaan
we de zorgniveaus inzetten en wat is het basisaanbod. Hiervoor is input
opgehaald bij de leerkrachten tijdens de laatste studiedag. Het team wordt in
het proces meegenomen. Per vergadering praat de PMR de MR-leden bij over
het verloop van het proces.
Schoolondersteuningsprofiel
We zijn bezig met het opstellen van een nieuw zorgplan. In dit zorgplan is er
aandacht voor wat we als school al doen en waar we in ontwikkeling zijn.
Omdat dit de elementen zijn die in het school ondersteuningsprofiel staan, is er
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voor gekozen deze te gaan integreren met het nieuwe zorgplan. Voor dit jaar is
er geen apart schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Voor onze grenzen, wat
wij als school kunnen, hanteren wij het Bestuursondersteuningsprofiel.
Basisschoolapp
De MR gaat ook de speerpunten op de basisschoolapp zetten.
Later dit schooljaar wordt de app geëvalueerd. Daarvoor is het nu nog te vroeg.
We zitten nog in de gewen-fase en niet alle functies zijn uitgeprobeerd.
Begroting
Zodra de begroting er is wordt deze door Marieke nagestuurd naar Joni en Betty
(Paul?). Zij buigen zich hierover en koppelen hun bevindingen terug naar de
MR.
Rondvraag
 Hoe kunnen we als school ervoor zorgen dat de lunchtrommeltjes gezond
blijven. Op dit moment wordt er veel verschil ervaren.
 Annemarie verzorgt het stukje in de nieuwsbrief

