Locatie: Plaats: Via Teams Datum: 23 november 2021 / 20.00 uur
Aanwezig: Janka, Isabelle, Marije, Mirjan, Linda, Marjolein, Huib
Afwezig: Tijd:

Onderwerp:

20.00

Opening;
https://avs.nl/actueel/nieuws/veel-scholen-zwaar-getroffen-doorcoronagolf/?utm_source=20212022+Nummer+13&utm_medium=email&utm_cam
paign=AVS+nieuwsbrief+funderend+onderwijs+Sub
https://avs.nl/actueel/nieuws/veel-leerlingen-gewoon-op-school-maar-geeninvallers-meer-te-vinden/
Leidinggeven volgens Bijbelse principes
1. Verslag 14-09-2021
Wordt vastgesteld en gedeeld
2. Mededelingen;
• Leerlingenraad is weer opgestart.
Loopt goed, het draait. Komen vaste agendapunten voorbij en input van de
kinderen.
• Organisatorische aspecten (Dak/plein e.d.)
Het heeft even geduurd, flinke klus, inmiddels nagenoeg klaar.
3. Financiën; begroting 2022
• Bijlage wordt besproken; wat zien we, hoe duiden we dat?
Begroting wordt toegelicht, kleine vragen ter verheldering worden gesteld.
4. Covid-19;
• Wat vragen over de groep in quarantaine, er wordt per situatie
gekeken of klassen naar huis moeten of niet. Hierin wordt overlegd met
de GGD. Noodopvang is hierin niet te realiseren.
• De laatste richtlijnen; wat betekenen ze?
• Waar hebben we mee te maken?
• Welke besmettingen zien we vooral langskomen?
• Consequenties voor de sint-en kerstviering.
Alles wordt intern gevierd.
• Oudercontacten; hoe houden we de verbinding?
Social Schools wordt als een fijn, korter lijntje ervaren. Er worden af en toe
weekoverzichtjes gestuurd door leerkrachten. Dat werkt goed, zeker omdat
ouders zo toch meekrijgen wat er gebeurt.
5. Huisvesting; overleg met gemeente.
Er is overleg voor een noodlocatie volgend schooljaar op het schoolplein. Op dit
moment wordt het opgemeten en een plan uitgedacht.
6. Personele zaken.
• Wisseling in gr 3B
• Komende jaren oplopend leerkrachttekort; hoe te anticiperen?
Spectrum is actief op zoek naar leerkrachten en is afgelopen jaar vroeg
begonnen. Dit heeft geloond. Helaas is wel te zien dat krachten vanuit de
steden naar de dorpen (zoals Berkel) trekken.
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Wie:
Huib

• Onderwijs anders organiseren?
7. Jaarplanning vergaderpunten MR;
• Activiteitenplan; Janka zou dit bijstellen.
Plan is iets strakker getrokken, PMR wordt toegevoegd, eventuele extra punten
kunnen worden gemaild.
8. Onderwijskundige ontwikkelingen a.d.h.v. het Optimaliseringsplan;
• O&O; Blink geïntegreerd/thematisch werken-leren
• Implementatie Staal
• Versterken technisch lezen; leesmotivatie, schoolbibliotheek,
boekenkring.
• Kanjertraining.
Wordt toegelicht, Blink en staal zijn beide wennen voor de kinderen maar
geven wel veel plezier en enthousiasme.
9. Ouderraad:
• Begroting OR bespreken.
Verdeling van geld binnen begroting mag wat duidelijker en al handig om in juni
rond te hebben.
10. Topkids20; een terugblik
In hoeverre heeft dit tot bezwaren geleid? In het kader van identiteit is er een vraag
gesteld. Dit is uiteindelijk besproken en heeft niet tot bezwaar geleid.
11. TSO op de dependance
Er is wat ontevredenheid onder de ouders. Het is een andere organisatie dan die
van de GU. Er wordt nog een keer een gesprek over aangegaan.
12. Verkeerssituatie; de MR van de GG heeft gevraagd hoe wij denken over een
verkeerscommissie en evt ‘klaar-overs’.
BOA's vanuit de gemeente, wijkagent, we geven dit punt terug aan de GG, maar
gaan dit punt niet oppakken. Dit geluid komt ook niet bij ouders vandaan.
13. Open punt.
Voor de MR is het mogelijk om een kanaal via Social schools te krijgen zodat de
communicatie nog vlotter kan verlopen met de ouders.
14. Rondvraag;
Inventarisatie voor training MR vanuit Spectrum: er is interesse, mits het zinvol is.
Vorige training was echt een aanfluiting, dit wordt nagevraagd.
Vergaderdata 2021-2022:
Di 14 september
Di 23 november
Di 15 februari
Di 5 april
Di 17 mei
Di 28 juni
Volgende vergadering: Di 15 februari
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