NOTULEN MR VERGADERING HET CARILLON 1 NOVEMBER 2021
Datum en tijd:
Soort vergadering
(Extra) Aanwezig:
Notulist:
Volgende vergadering op

Maandag 1 november 19.00 uur
via Teams
Danielle Libert
Carola
Woensdag 15 december via Teams

Planning van de vergadering
Tijd (richting)
19.00 – 19.05 uur
19.05 – 19.45 uur
19.45 – 20.20 uur
20.20 – 20.30 uur

Onderwerp
Opening door Carola
Agendapunten met directie
Agendapunten alleen MR
Rondvraag, verdeling acties en afsluiting

Acties uit deze vergadering
Lopende acties
Reactie op NPO-gelden (begroting) naar Danielle n.a.v.
haar mail hierover.
Notulen delen van 30-09 via Teams met Danielle voor
akkoord en daarna
▪ In de map plaatsen
▪ Op de website laten plaatsen
Mail naar de ouderraad wanneer we elkaar kunnen
ontmoeten
E-mailadressen van oudergeleding MR toevoegen aan
het Teamskanaal
Vast moment in vergadering opnemen voor vaststellen
notulen
Vast moment in jaaragenda opnemen voor ontmoeten
Ouderraad en MR (bijvoorbeeld eerste vergadering)
Stukje over MR in nieuwsbrief (geschreven vanuit
relevantie ouders)
▪ Wat is de nieuwe samenstelling?
▪ Wat kunnen we voor ouders
betekenen/waarvoor kunnen ze bij ons terecht?
▪ Hoe komen ouders met ons in contact?

Door
Hele MR

Wanneer
Begin november

Marloes

Begin november

Carola

November

Gisela

Begin november

Carola

Voor volgende MR op
15-12
gereed

Carola
Carola en Elsa
En vervolgens
afstemmen
met hele MR
en voor
akkoord naar
Danielle

Voor publicatie
nieuwsbrief 3
december

Agendapunten (met directie)
▪

Formatieoverzicht n.a.v. teldatum leerlingen 1 okt

Danielle heeft de MR voor de vergadering een overzicht gestuurd van de leerlingenaantallen per 1
oktober. Met 192 leerlingen zijn we stabiel en zien we zelfs als we naar de grootte van de
onderbouwgroepen kijken een lichte groei. De groep 1 is nu al dusdanig groot dat we waarschijnlijk
kunnen starten met een instroomgroep dit schooljaar.
We bespreken met elkaar wat deze lichte groei kan verklaren. We denken aan: dat het helpend is dat
we 1 locatie hebben nu. Daarnaast merken we dat we meer op de kaart staan: qua website, maar
ook in de wijk. Sinds de komst van de nieuwe directeur een duidelijkere koers en meer transparantie
qua communicatie, gedragen als team. We zijn met elkaar de school en zijn hier trots op!
We bespreken met elkaar of er ruimte is om nog verder te groeien (ook al laten de prognoses voor
de wijk stabiliteit zien). Qua lokalen zijn er 2 ‘over’. 1 daarvan is nog ingericht als bibliotheek, maar
de kasten staan daar op wieltjes, zodat dit als het ooit nodig is weer ingezet kan worden als lokaal.
We zien als mogelijk risico het aantrekken van personeel.
▪

NPO Gelden

Danielle neemt ons mee in de NPO gelden die we als school kunnen gaan gebruiken n.a.v. Corona.
Dit bedrag is 2 jaar beschikbaar en we hebben als school een groot bedrag ter beschikking gekregen.
Voorstel is om dit in te zetten voor duurzame oplossingen, passend bij het jaarplan, gericht op
verdere professionalisering en systemen (leeruniek). O.a. met het leesverbetertraject, leerlijnen en
de verdere ontwikkeling voor meer- en hoogbegaafdheid.
Vraag aan de MR: nog deze week meekijken op het voorstel van de NPO-gelden en doorgeven of we
instemmen. Danielle stuurt dit via e-mail.
▪

Keuzes die vooraf gaan aan de schoolbegroting

Danielle deelt de eerste gedachtes/wensen rondom de begroting.
▪

▪

Qua nieuwe methodes denkt Het Carillon aan een nieuwe rekenmethode en voor
wereldoriëntatie.
o Op dit moment zijn alle leerteams aan het kijken wat zij nodig hebben. Daar doen zij
binnenkort een voorstel voor. Er geldt dus een gedegen aanpak voordat hierover
beslissingen worden genomen.
Qua huisvesting:
o het schilderwerk afmaken aan de binnenkant van de school
o voor de lokalen aan de Klooienberglaan gordijnen tegen het licht
o voorbereidende gesprekken zijn gaande over een airco. Dit is iets voor de
meerjarenbegroting en wordt goed afgewogen (ook in het licht van goede ventilatie)
o eerste verkennende gesprek is geweest over camera’s rondom de school om de
veiligheid (ook buiten schooltijd) te vergroten. Dit blijkt vaak al preventief te werken.
▪ De MR geeft aan hier goed met elkaar afspraken over te maken vooraf: wat
gebruik je hiervan wel/niet, wat mag vanwege privacy etc., waar ligt de grens
qua gebruik?

▪
▪

▪

Sowieso moeten hier vooraf ouders van op de hoogte worden gebracht.
Tip vanuit de MR is nog om lampen te plaatsen. Bijvoorbeeld in het donkere
hoekje op de parkeerplaats. Uiteraard mogen buren hier geen hinder van
hebben.
Verder komt in de begroting ruimte voor opleiding, PR en formatie, naast de NPO gelden.

▪

Update verkeersveiligheid n.a.v. contact met Vrije School

Marc geeft een update hoe de Vrije School hier stappen in maakt. Ook vertelt hij over de
meerjarenplannen voor een mogelijke ringweg in Holtenbroek. En de nominatie om van de Bachlaan
een fietsstraat te maken.
We bespreken met elkaar het belang van stappen in de verkeersveiligheid en de samenwerking
hierin. Danielle neemt dit mee in de werkgroep BHV en Veiligheid en vraagt de contactgegevens van
de ouder van de Vrije School die hier mee bezig is. Tip is ook om vanuit de werkgroep ouders te
benaderen die hierbij willen en kunnen helpen.
Daarnaast deelt Elsa de tip om met klaar-overs te werken; dit kan mogelijk snel helpen. Ook dit idee
neemt Danielle mee naar de werkgroep BHV en Veiligheid. Waarbij we de veiligheid van de klaarovers zelf ook belangrijk vinden.
▪

Werkwijze rondom notulen

We spreken met elkaar af dat de notulen ook openbaar worden gemaakt op de website naast de
fysieke stukken in de map. Dit kan bijdragen aan PR van onze school. Daarnaast maken we hier een
vast agendapunt van in elke vergadering om met elkaar de notulen vast te stellen. Na akkoord van
Danielle, mogen ze openbaar gemaakt worden.
▪

Vooraankondiging gelijke kansen alliantie

Danielle neemt de MR mee in een project dat in januari start voor gelijke kansen voor kinderen in
Holtenbroek en de Aalanden. Samen met de Aquarel en het Stroomdal trekt het Carillon hierin op.
Project richt zich op jonge kinderen in deze wijken. In samenwerking met Hogeschool Windesheim.
Hier worden ouders nog in meegenomen.

Agendapunten (alleen MR)
▪

Samenwerking met Ouderraad

Marc heeft de Ouderraad gesproken en ze willen graag met ons kijken hoe we de samenwerking
kunnen verbeteren en elkaar kunnen helpen. Carola stuurt een mail met een voorstel wanneer dit
kan. Liefst zo snel mogelijk elkaar ontmoeten om daarna vervolgafspraken te maken. Daarnaast
plaatst Carola deze ontmoeting jaarlijks op de agenda, bijvoorbeeld bij de start van het schooljaar.
▪

Update Kanjer

Marloes vertelt meer over de invulling van de praktijkdag van 12 november. Op de agenda staat:
klassenbezoeken, hulpvragen uit het team, afstemming met de Kanjercoördinatoren en het
pettenkwadrant. Uit deze dag volgen actiepunten.
Daarnaast zijn de Kanvaslijsten ingevuld vanuit leerkrachten, leerlingen en het sociagram. Als het
nodig is, wordt dit vastgelegd in gedragsplannen en worden ouders gevraagd om ook een lijst in te

vullen. Met de IB en met de kinderen zelf worden vervolgens leerdoelen vastgesteld om ook het
eigenaarschap van de leerlingen zelf te vergroten.
Kanjer is steeds meer onderdeel van hoe we praten en met elkaar samenwerken.
▪

Werkdruk

Er is oog voor de werkdruk in het team en hoeveel er gevraagd wordt. Na het onderdeel op de
studiedag hierover is de behoefte aan opvolging gedeeld.
▪

Structuur in de MR

We spreken naar elkaar uit dat het fijn is dat we gestructureerder werken. Dit helpt in de
voorbereiding voor een vergadering en bij de voortgang tijdens een vergadering. We gaan hiermee
door en hopen hierin nog volgende stappen te maken als het Teamskanaal voor de MR live is en we
daarin documenten met elkaar kunnen delen. De e-mailadressen van de oudergeleding worden
hieraan toegevoegd.

