
Notulen MR vergadering

Datum: maandag 13 september 2021
Start: 19.00 uur (gepland)
Aanwezig: Peter, Ludo, Melissa, Onno, Stéphan, Judith
Afwezig: Diki
Notulist: Onno

1. Opening
Vergadering in het echt (!!) geopend om 19.15.

2. Vaststellen agenda
Voorafgaand aan vergadering verstrekt; extra punt “Beleid pinda allergie”.

3. Notulen van de vorige vergadering
Goedgekeurd.

4. Beleid pinda allergie
Beleid besproken. Vanuit sommige ouders zijn wel vragen binnengekomen en door school
beantwoord. Beleid wordt door MR onderschreven.

5. Taakverdeling in de MR
Peter geeft aan te stoppen met de MR ivm privé-drukte aan einde schooljaar.

5. Schoolgids
Ludo heeft aan alle punten voldoen. AVG, pest-beleid, uitstroomgegevens, etc is allemaal
geactualiseerd. Gegevens van contactpersonen en dergelijke zijn bijgewerkt.
Hij is bijna af en Ludo wil het deze week af hebben en bij de inspectie afleveren. Judith heeft
nog wat kleine inhoudelijke opmerkingen aangaande onderbouw en gaat dit deze week met
Ludo verwerken. Melissa heeft ook nog wat aanpassingen mbt (hoog)begaafde kinderen.

6. Bestedingsplan NPO-gelden (corona-achterstandsgeld)
School ontvangt 147.000 euro. Moet goed worden besteed en aansluiten op de jaarplannen
van de school. Eerst wordt er een scan gedaan van welke kinderen frequent zijn uitgevallen
op onderdelen. Je kunt van alles ermee doen. Bv avondschool, zomerschool, etc. Hier kiest
De Klimboom niet voor.
Er wordt gekozen voor het verrijken van het huidige aanbod. En specifiek kinderen op
aandachtsgebieden bij te spijkeren. Hiervoor is één leerkracht vrijgeroosterd. Er zijn
kinderen die bv achterlopen met rekenen en spelling; hier wordt extra aandacht aan
besteed.
Dit gaat eigenlijk vanaf de huidige groep 4 (vorig jaar van groep 3) tot en met groep 8.
Waarbij groepjes van kinderen met specifieke achterstanden extra aandacht krijgen.
Er is een leerkracht die zelf lesstof maakt voor begrijpend lezen voor de middenbouw. Dit
werd vorig jaar door de leerkracht zelf naast het werk gedaan en daar komt nu ook budget
voor.



Voor wat betreft de plusklas, worden groep 1 en 2 apart gesplitst van groep 3. In de praktijk
blijkt namelijk de belevingswereld van de beide groepen nogal uit elkaar te liggen. Zodat er
meer aandacht komt de specifieke behoeftes van de beide groepen.
Ludo wil het graag volgende afhandelen.

7  Vaststellen jaarplan van de MR
Melissa gaat jaarplan actualiseren en rondmailen.

8. Mededelingen uit het team
Man van Greetje is erg ziek en het gaat momenteel helemaal niet goed. Heeft impact op het
onderbouwteam; maar het wordt goed opgevangen met elkaar.

9. Mededelingen uit OV
Nog geen mededelingen.

10. GMR
Zijn wel een hoop vacatures. Uitnodiging voor jaarvergadering.

11. Rondvraag
Geen extra punten.

Vergadering gesloten om 20.35

Volgende vergadering: dinsdag 9 november 2021

AKTIEPUNTEN
- Ludo informeert bij gemeente over meedenken met fietsenstalling
- Ludo zet stukje nog in de Klimfo over MR-gezocht
- Melissa gaat jaarplan actualiseren en rondmailen


