Agenda van de vergadering 17-1-2021
Aanvang: 19.00 uur. Eindtijd: 20.30 uur.
Voorzitter: Joris
Afwezig: Notulen: Evy

Postmap voorbereiden: Joris: -mr magazine
Tekststukken via mail: volgen via Linda
Indien OV punten heeft, graag van te voren aanleveren

Plaats: Indien geen bezwaar op afstand in lokaal groep 7.

1.Opening en ingekomen post (postmap) en e-mails.
Inventarisatie punten voor rondvraag aan Linda (let op geen
agendapunten)?
Welkom Marijn als nieuw lid van de MR.
Het vaste magazine van de MR is weer binnengekomen. Deze ligt ter
inzage op school in groep 7 bij Joris.
Linda:
Wij hebben vorige week de mededeling ontvangen dat Petra zich ziek
heeft gemeld en ook niet meer terug gaat keren binnen Leerrijk!
De taak die ze heeft gekregen is lichamelijk een zware taak geweest
voor haar. Samen met de Raad van Toezicht is er besloten dat zij ook
na haar herstel niet terug zal keren binnen Leerrijk!
Er wordt nu binnen het bestuurlijk management team van
Leerrijk! al hard gewerkt naar wat het vervolg gaat zijn. Er wordt een
nieuwe profielschets opgesteld om te kijken wie ons team Leerrijk! in
de toekomst kan gaan besturen.

2. Inspectie bezoek: korte toelichting
Er heeft een inspectiebezoek plaatsgevonden bij ons op school
gericht op hoe de zorg bij ons is ingericht. Het was een landelijk
onderzoek.
We hebben gevraagd of ze toch wat feedback wilden geven over wat
ze bij ons hebben gezien.
- Ze voelden zich enorm welkom
- Lesdoelen waren helder
- Structuur duidelijk zichtbaar
- Alle extra handen en ondersteuning waren duidelijk zichtbaar, echt

een luxe
Waar liggen er nog kansen:
- Effectiever inspelen op de instructiebehoeftes van individuele
leerlingen

3. Inzet NPO-gelden schooljaar 2021-2022
We hebben wat gelden vanuit het NPO over. Gelden die we dit jaar
nog in kunnen gaan zetten. Waar hebben wij als school nog behoefte
aan?
- Training bij groep 5 en 7 gericht op het sociaal-emotionele aspect
- Uitbreiding van onze devices
Inkomend vanuit de OMR:
Vanuit de ouders wordt er gevraagd naar de ontwikkelingen op het
schoolplein. Ligt er hier ook niet een behoefte om aan tegemoet te
komen?
Hier hebben we als school over nagedacht. We hebben het
beweegbureau aangevraagd om het buitenspelen tijdens de pauze
mee op te vangen. Echter is er helaas op dit moment nog steeds
niemand beschikbaar. We hebben de opties vervolgens nog binnen
ons team bekeken. Onze IB-er heeft nu al een aantal keer gericht
geobserveerd op het schoolplein en daar wordt wel ontwikkeling
gezien in spel.
We horen de noodzaak van dit punt. We hebben de wegen verkent,
maar de concrete oplossing er nog niet. Ideeën zijn welkom, wordt
vervolgd.
Formatie en begroting.
We maken eventjes een bruggetje naar de formatie.
In de begroting wordt er gerekend met een leerlingenaantal op 1
oktober. Het daadwerkelijke leerlingenaantal op 1 oktober was echter
lager dan begroot was. Dit heeft onder andere te maken met
verhuizingen en verwijzingen, een grote groep 8 die vertrokken
is etc.
Dit betekent dat we minder leerlingen op school hebben, wat
consequenties heeft voor onze formatie voor komend schooljaar. Dit
gaat betekenen dat we volgend schooljaar 1,6 wtf aan leerkracht
terug moeten. Dit wil zeggen dat we 7 groepen kunnen formeren. Wij
zijn samen met het team aan het verkennen hoe we dit in kunnen
gaan vullen volgend jaar. Wordt vervolgd.

4. Groep 4 en gymdocent: stand van zaken
We hebben inmiddels een nieuwe gymdocent via het beweegbureau:
meneer Joris. Meneer Joris is na de kerstvakantie bij ons op school
gestart.

Ook de vacature in groep 4 is ingevuld. De twee nieuwe juffen zijn vol
enthousiasme aan de slag gegaan.

5. Corona-ontwikkelingen/herstart
Er is een goede start gemaakt na de lange kerstvakantie.
Fijn dat we weer samen konden starten.
We hebben het coronaplan samen weer bekeken. Voor iedere groep
ligt het plan voor digitaal onderwijs klaar, mocht het nodig zijn.
We maken ons wel zorgen gezien de vele meldingen, die er over de
hele stichting gezien, binnenkomen op dit moment.

6. Rondvraag voor directie n.a.v. agendapunt 1
/

7. GMR: bespreekpunten vanuit agenda / notulen
Op dit moment geen vragen vanuit de notulen van de GMR.

8. Communicatie richting MT/ouders/nieuwsbrief
Op dit moment geen communicatiepunten.

9. Taakverdeling mr. Voorzitterschap bij oudergeleding mr?
We denken samen na over een nieuwe rolverdeling binnen de MR.
Op deze manier kunnen we taken evenredig verdelen tussen de
OMR en PMR. Hierop volgend maken we een nieuwe foto van de MR
ter communicatie naar ouders.

