
Notulen MR vergadering

Datum: maandag 23 januari 2023 (verzet van 16 januari)
Start: 19.00 uur
Aanwezig: Diki, Eamon, Gülçin, Judith, Melissa, Stéphan, Onno
Afwezig: -
Notulist: Onno

1. Opening
Vergadering in het geopend om 19.11.

2. Vaststellen agenda
Eamon heeft agenda nog niet gehad. Kan er nog niet bij. Gülçin gaat er (naast Tim) nog
even achteraan.

3. Notulen van de vorige vergadering
- Ledenraad is niet deze week (en niet voor de kerstvakantie)

4. Actiepunten
- Notulen geplaatst op website
- Budget is bekend; voor dit jaar moet MR laten weten wat er moet gebeuren met

budget
- “Denktank” ; geen vast denktank. Per onderwerp gaan we de invuling daarvan

bepalen, met bv een OR-lid en nog een aantal extra ouders (als die er zijn).
- Gülçin deelt via Parro bericht over media-avond

5. Mededelingen uit het OV
Geen nieuws. De ouderbijdrage is vrij krap. De manier van declareren was dit jaar anders,
waardoor er een aantal mensen flink boven budget zaten. Geen bonnetjes.

7. Mededelingen van het team
Rosanne in verwachting, net zoals Diki. Vacature voor 3 dagen voor anderhalve maand,
begin juni. Linda bouwt de uren weer op, gaat heel goed.
Tineke is gestart in de onderbouw, voor de kerstvakantie heeft ze een aantal dagen
meegelopen. Nu 2 dagen voor de groep, 1 dag NPO-werk. Marleen gaat met verlof, Marloes
heeft d’r laatste dagen. Stéphan vraagt of er een afscheidscadeau is.
Plus-klas groep is van start en loopt. Reacties zijn positief.

8. Update schoolplan
Deze maand is tussen-evaulatie.

- Visie/missie wordt herijkt



- Zorgstructuur
- Begrijpend lezen
- Beredeneerd aanbod jonge kind

Hoe staan we ervoor? Hoe gaan we dat in de planning inpassen. Eind januari
tussen-evaulatie, wordt gedeeld met de MR.

Stéphan vraagt wat er gemeten wordt  Marleen gaat bv obv de IEP-resultaten kijken of
begrijpend lezen vooruit gaat tov de jaren hiervoor. Wat merken we ervan als de
zorgstructuur wordt aangepast in de klas. Wat is er nodig om de doelen te halen?

Dit is nieuw binnen SKO, SKO wil graag meer meten/weten over hoe het gaat met de doelen
Door deze nieuwe aanpak kan men scherp blijven op de doelen en hoe het gaat met het
behalen van de resultaten.

Er is een vast format waarin je dingen moet vastleggen. Format is voor iedereen gelijk,
waardoor de overdracht veel makkelijker gaat tussen leraren onderling. Het zou, bij goed
gebruik, werkdrukverlagend moeten werken.

Formatie: voor de kerstvakantie zijn er vragenlijsten verstuurd. Dit is door een ieder ingevuld
en er zijn wat concept-indelingen gemaakt welke worden besproken met de collega’s. Dit
concept plaat wordt met directie en bestuur besproken en daarna als laatste op een
studiedag nog met het hele team. Dit is op 14 februari.
Dit is een (positief) verschil tov andere jaren, waardoor het een meer gedragen plan wordt.
Hopelijk is de formatie dan voor de meivakantie rond.

Op dezelfde dag wordt ook de werkdruk/werkverdeling ook besproken, waar dit de
formatiebespreking een onderdeel is. Door hierover in gesprek te gaan, komt er hopelijk
meer duidelijkheid over de werkverdeling.

9. Groei school
Geforceerde groei, geen zij-instromers. Tot 2028 gepland. Momenteel 325 leerlingen, groeit
door naar boven de 400. Van 13 naar 16 groepen. Zitten nu op 14 groepen. Halverwege
schooljaar start weer een extra groep.

Zijn nog best wat lege ruimtes binnen het pand. Bijvoorbeeld voor bibliotheek, Lerende
Leguanen, etc. Deze ruimtes moeten worden herverdeeld met De Zevensprong. Bestaat een
kans dat De Klimboom er nog 2 lokalen bij krijgt (Zevensprong loopt momenteel een beetje
terug).
Als de wachtlijst wordt leeggemaakt, kan de groei al worden gerealiseerd. Groei door (veel)
zij-instromers wordt bewust niet voor gekozen, omdat het dan 1 - 1,5 jaar duurt voordat die
kinderen in de cultuur zijn opgenomen. Nu de deuren openen, zou daarnaast ook zorgen
voor “scheefgroei” in de verdeling van de groepen.

10.  GMR-verslag
Gedeeld met Gülçin, omdat mailbox niet werkt. Maar die werkt wel. Stéphan laat mevrouw
Bergvoet nogmaals het juiste mailadres weten.



GMR heeft advies uitgebracht om het reguliere proces te doorlopen voor de CVB, maar dit
advies terzijde gelegd.
Er is een vacature voor een GMR-lid; die staat open.

11.  In/uitgaande post
Alleen GMR-nieuwsbrief ontvangen.

12.  Rondvraag / w.v.t.t.k
Weekopening. Wordt krap/vol. MR wordt om ideeën gevraagd.

13G. Sluiting
Rond 20.39  is de vergadering gesloten.

Actiepunten lijst

- Gülçin deelt via Parro bericht over media-avond
- Judith vraag Ilse om contact op te nemen. Anders een bos bloemen.
- Protocol lief en leed (wanneer / wie / hoe)
- Melissa, extra agendapunt toevoegen: formatie bespreken
- Melissa, extra agendapunt toevoegen: update schoolplan
- Gülçin denkt na over “Punt 9. Groei school” of daarover nog (extra) communicatie

voor nodig is. Bv in krant/Klimfo/parro/etc
- Gülçin plaatst in de Kliminfo en Parro een vacature voor de GMR


