Notulen MR ’t Slingertouw
Aan:
CC:
Voorzitter:
Onderwerp:
Tijd:
Locatie:
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Grasrijk

Vaste onderwerpen
Ingekomen post:
Danielle doet een mededeling over de uitnodiging van de OPR, een MR-OPR avond staat
gepland voor 10-03-2020.

GMR
▪ Begroting 2020:
SKPO begroting is besproken en positief. Bart heeft de notulen van de GMR gedeeld
onder de leden van de MR
▪ Bart geeft aan dat de GMR niet bij hem past en stelt voor om bij tourbeurt een
afgevaardigde van de MR te sturen.
o Koen maakt hiervoor een lijstje

AC
De AC gaat goed, evenals de ouderbijdragen.
▪ Carnaval was een groot succes
▪ AC is bezig met de lustrum week, gedacht wordt aan een aantal activiteiten waaronder
een bal/disco, internationale kermis, maar er wordt ook nagedacht over een blijvend
cadeau.
▪ Pasen loopt.

Mededelingen directie
▪ Er zijn enkele activiteiten die binnenkort plaatsvinden: PO/VO-voorlichtingsdagen en
een studiedag op 18-11.
▪ Personeel: er wordt een toelichting gegeven op het ziekteverzuim
▪ Er wordt een korte toelichting gegeven op de inventarisatie voor de formatie voor
komend schooljaar. Er worden naar verwachting 2 groepen 7 geformeerd op
grasland. Verder zal er gestart worden met 4 kleuterklassen en een 5 e na de
herfstvakantie. Er zal komende week een brief uitgaan naar de ouders over de
aanstaande veranderingen.
▪ Het concept schoolrooster voor komend schooljaar is klaar en wordt besproken
▪ Bij de school zal een kiss & ride zone worden ingericht.
▪ Op het speeldek (waterrijk) zullen op termijn alle tegels worden vervangen.
Ondertussen gaat wel ingericht worden, waarbij ook de beplanting zal worden
meegenomen.

▪
▪
▪
▪
▪

Schoolgesprekken zijn achter de rug, waarbij ook opnieuw is nagedacht over het
onderwijs. O.a. hoe er gerapporteerd wordt en of dit nog past bij ’t Slingertouw. Dit
zal tevens agendapunt worden voor komende vergadering.
Op gebied van financiën zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.
Adviesgesprekken met groep 7 en 8 hebben plaatsgevonden
Er komen langs verschillende wegen vragen rondom het thema Corona. Mail vanuit
SKPO herhaalt het RIVM en GGD advies.
De vervangingspoule is nagenoeg “leeg”. In het begin van het schooljaar kon men
een beroep doen op ca. 80 collega’s, nu is er structureel niets beschikbaar.

Terugblik staking en studiedag SKPO.
Er is gestart met een gezamenlijk ontbijt met daarna een dialoog over de reden tot staken. Plan
is om te gaan “donderen” op de 3 e dinsdag van de maand. Doel hiervan is de maatschappij en
politiek te blijven betrekken. In februari is dit geruisloos verlopen, voor maart zijn nog geen
concrete plannen. Wel is de bedoeling om uitgevallen uren (beter) te registreren om zo een
duidelijker beeld te krijgen van de omvang van het probleem.
6 collega’s van ’t Slingertouw zijn naar de manifestatie in Tilburg gegaan, waar een samenkomst
was in het Willem II stadion.
Vrijdag was er een “Stoet op de Stoep” en een samenkomst in het Parktheater met een
voordracht van o.a. onderwijskunstenaar Sjef Drummen (oprichter agora). Na de lunch werden
enveloppen uitgedeeld met daarin vragen vanuit het bestuur. Terugkoppeling op deze vragen
volgt.
Verder zijn de oprichters van PO in actie een lerarencollectief begonnen en wil met name het
vakmanschap van het onderwijs uitdragen.
MR ouder vertelt…
Marieke vertelt een boeiend verhaal en licht ook haar raakvlakken met het onderwijs toe.
Terugblik studiedag team
Studiedag had als thema “Wereldburgerschap” als basis voor het schoolplan. Gezamenlijk is de
groeimeter ingevuld; waar staan we nu en waar ligt de ambitie. De uitkomsten worden
meegenomen in naar de invulling van het schoolplan. Hiervoor heeft er een ook sessie met de
slingerraad plaatsgevonden. Voorlopige conclusie is dat er groter gedroomd mag worden en dat
we meer lef mogen tonen; we moeten voorbereiden op een continue veranderende toekomst.
Nu moet de stap gemaakt worden naar concreter worden en daarbij is de input van de MR
gevraagd.
Schoolplan
De MR kreeg in groepjes de volgende vragen;
▪ Wat betekent wereldburgerschap voor jou?
▪ Wat moeten wij de kinderen meegeven?
▪ Waar moet volgens jou de ambitie van ’t Slingertouw liggen?
▪ Waar denk je aan bij een school die sterk is in uitdagend en innovatief onderwijs?
▪ Waar denk je aan bij een school die sterk is in duurzaamheid?
▪ Waar denk je aan bij een school die sterk is in wereldburgerschap?
Vragen zijn op papier uitgegeven en in een brainstorm besproken.
Koffieochtenden
Dit onderwerp is eerder per mail door Maaike besproken;

Het idee hier achter is om momenten te gaan organiseren voor internationale ouders, omdat we
merken dat ze én met veel vragen zitten nieuw in Nederland, én dat het mooie gelegenheid is tot
verdere kennismaking en ontmoeting.
We hebben de eerste hier op locatie Grasland gepland staan, en wel op vrijdagochtend 13
maart om half 9. We zullen de uitnodiging hiervoor nog op de site plaatsen.
De eerste bijeenkomst zal allereerst informeel zijn. We willen dan wel onderwerpen
inventariseren waarover de meeste vragen zijn die we zouden kunnen beantwoorden een
volgende keer.
Ik organiseer deze eerste keer samen met Johanneke van de taalklas en Sylvia, een Italiaanse
moeder.
Vakantierooster 2020-2021
Studiedagen zijn ingedeeld en de meivakantie is overgenomen conform advies. De flexibele
week is nog steeds een ambitie, maar gezien de grotere topics op dit moment is gekozen dit
voor het moment even door te schuiven.
Rondvraag
▪
▪

Robin is voor de komende sportdag op zoek naar input voor nieuwe sporten
Thom vraagt of de deelname van Roebi aan de MR eenmalig was.
o Ja.

Vergaderdata MR 2019-2020
24-09, 14-11, 15-01, 03-03, 14-04, 04-06
Vergaderdata GMR 2019-2020
16-09, 05-11, 11-12, 30-01, 23-03, 25-05

Zittingstermijn MR leden per schooljaar 2019-2020

