Agenda MR vergadering
Datum: Dinsdag 15 maart 2022
Locatie: personeelskamer
Tijd:
18.50 – 21.15 (M. v T. sluit aan om 19.15)

Aanwezig: A.R., M. v D., N.H, L.B. en J.B. vanaf 19.15 uur M. v T.
Afwezig: S.M.

Notulist : J.B.
Tijdsbewaker: L.B.
Agendapunt
1.Mededelingen

Geen mededelingen.

2.Ingekomen post

Geen ingekomen post, behalve het Info-blad.

3.Vaststelling agenda
4. Continurooster

Geen toegevoegde punten.
Stand van zaken:
De ouderpeiling is inmiddels afgerond. Er is overwegend positief gereageerd.
Er is een aantal vragen over de lengte (tijden) van de pauze en het regelen van de TSO. Hier gaat goed naar
gekeken en over nagedacht geworden. De TSO en het toezicht zal op verantwoorde wijze geregeld worden.
Ook zijn er nog wat vragen over de eindtijden. Hier gaat ook nog naar gekeken worden. De eindtijden
van de reguliere groepen moeten sowieso (logistiek) verspringen met de eindtijden van ZON.
De OMR stuurt een informatiebrief naar alle ouders over hoe we tot de beslissing zijn gekomen.
Na Pinksteren starten we.
Deze periode gebruiken we om dingen intern af te stemmen en uit te proberen.
Daarna, nog voor de zomervakantie, wordt bekeken of er eventueel nog dingen moeten worden aangepast.

5 .Directiepunten

Christelijke identiteit:
Er is gesproken over een aantal verwachtingen in alle groepen:
O.a. over gebed, Bijbelverhalen, vieringen, algemeen gedrag, zoals bijv. respect voor elkaar
en het zingen van liederen.
Ook wordt nagedacht over de mogelijkheid om eventueel plaatsen beschikbaar te stellen voor
kinderen uit Oekraïne.
Begroting 2022:
We zijn geïnformeerd over de begroting voor 2022 en de meerjarenbegroting en wat het effect hiervan is op
de school.
Door o.a. lagere NPO-inkomsten (waarbij dit schooljaar gekozen is voor kleine klassen) en een nieuwe
financiering van het basisonderwijs (www.nu.nl), zullen de inkomsten lager zijn.
Er is namelijk een aantal nieuwe richtlijnen vanuit de overheid, zoals:
-Er zijn geen aparte bedragen meer voor onderbouw en bovenbouw.
-Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen personele en materiele kosten.
-De nieuwe teldatum is 1 februari.
-De financiering gaat per kalenderjaar i.p.v. per schooljaar.
Parro-app:
Er loopt een pilot bij ZON-groepen voor een nieuwe (betere) ouder-app.
Luizencapes:
De richtlijnen voor hoofdluis en het effect van het gebruik van luizencapes hiervoor zijn door het RIVM
aangepast.
Op grond hiervan wordt nagedacht over de optie te stoppen met het gebruiken van de luizencapes,
behalve bij een ‘uitbraak'.
Dit komt ook nog aan de orde in de ouderraad.

Activiteiten m.b.t. burgerschap:
De volgende activiteiten lopen nu, zijn geweest of gaan (waarschijnlijk) komen:
We delen nu vooral oranje muntjes (veilig) uit.
Er is ouderavond van Bureau Halt geweest.
We hebben een actie voor Oekraïne gehouden.
Op maandag 21 maart besteden we aandacht aan Wereld Dag van Down Syndroom.
Er komt misschien een Sponsorloop (Koningsspelen).
Tevredenheidspeilingen:
De peiling loopt:
Tussen 10 en 25 maart onder het personeel.
Tussen 14 maart en 1 april onder de leerlingen van groep 6 t/m 8.
Tussen 17 maart en 1 april onder de ouders/verzorgers.
6. Notulen 1-02-2022
7. GMR
8. Gedrag/veiligheid
9. Nieuwsbrief
10. Rondvraag

Goedgekeurd.
Er is geen nieuws uit de GMR.
-We leggen nu de nadruk op de oranje muntjes, dus het “veilig zijn” en het “veilig voelen”.
-De veiligheidsmonitor (ZIEN) is afgenomen. Deze worden besproken in het team en in de staf.
-Er is een les en ouderavond geweest van bureau HALT over “online-veiligheid” voor de groepen 7 en 8.
M. v D. en A.R.
De PMR maakt een afspraak voor de pauzeregeling en het werkverdelingsplan.

