Locatie: Plaats: lokaal gr 4-5
Datum: 19 april 2022 / 20.00 uur
Aanwezig: Janka, Isabelle, Marije, Mirjan, Linda, Marjolein, Huib
Afwezig: Tijd:

Onderwerp:

20.00

Opening;

Wie:
Huib

1. Verslag 15-02-2022
2. Mededelingen;
• Open Dag 6 op 6 april
Tien ouders hebben de open dag bezocht.
3. Oekraïne crisis;
• Benadering vanuit de overheid? Vanuit de gemeente nog weinig
initiatief.
• Gevolgen voor het onderwijs? Nog geen aanmeldingen voor onze
school. 5 per school eerst op de Acker, mogelijk daarna op één van
de andere Spectrumscholen.
• Concreet voor onze school
• Acties vanuit school?
• En wat meer ter sprake komt
4. Covid-19;
• Hoe loopt het? Erg druk op het kleuterplein. Misschien niet alleen
Covid gerelateerd. Leerlingen kunnen ouders niet zien. Wordt
besproken met de kleutercollega's.
5. Huisvesting; overleg met gemeente. Ontwikkelingen?
Er is gesproken over de huisvesting. Het overleg met de collega-scholen in de
omgeving en de gemeente is regelmatig. Er zijn lijnen uitgezet voor ruimte
uitbreiding.
6. Groepsverdeling volgend schooljaar.
• Wat kan er al over gezegd worden?
Er is gesproken over de groepsverdeling. Er zal worden geadverteerd
voor een fulltimer om de uitbreiding met een 14de groep op te
kunnen vangen. De contouren van een mogelijke indeling komen in
beeld en zal op de volgende MR-vergadering gerichter kunnen
worden besproken.
7. Personele zaken.
• Komende jaren oplopend leerkrachttekort; hoe te anticiperen?
• Onderwijs anders organiseren?
We spreken hierover, het blijft een lastig fenomeen, waar we vaker
over zullen spreken met elkaar.
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8. Onderwijs resultaten in vogelvlucht.
Woordlezen blijft achter in vergelijking met teksten lezen. Wel fijn dat
tekstlezen wel goed gaat.
Spellingresultaten zijn een aandachtspunt, waren minder hoog dan
verwacht. Nieuwe methode in de coronatijd. Er is begeleiding van
Onderwijsadvies.
9. Onderwijskundige ontwikkelingen a.d.h.v. het Optimaliseringsplan;
• Project in april Leerlingen zijn erg enthousiast.
• Groep 7 naar Anne Frank Huis. Ouders zijn enthousiast, leuk ook dat
de leerlingen het boek mee naar huis hebben gekregen.
• Burgerschapsvorming
10. Koers 26; stand van zaken Adriaan heeft de vergadering van de leerlingenraad
bijgewoond.
11. Gedragscode; nog opmerkingen? Sommige zaken staan er specifiek
omschreven, maar dit is nodig. Geen verdere opmerkingen.
12. Activiteitenplan MR bespreken. Plan is aangepast.
13. Bezetting MR; Janka zou afzwaaien/verkiezingen? Janka vindt het goed om
nog twee jaar te blijven.
14. Open punt;
Engels middelbaar onderwijs: Goed gekeken naar de verschillende Engelse
methodes, Groove me bewust gekozen. Motivatie speelt een grote rol en
motivatie is toegenomen bij de leerlingen als we vergelijken met de vorige
methode.
Grammaticaal inhoudelijk overleg geweest. Huib neemt dit mee in
bovenschools overleg. Mocht dit signaal van meerdere Maxima-leerlingen
komen, gaan wij hier natuurlijk als school mee aan de slag. Dit signaal is nog
niet eerder gekomen.
Vraag van een ouder of er een muziekdocent kan komen. Als school moeten er
keuzes gemaakt worden, nu is er gekozen voor een vakdocent gym en een extra
groep. Wel staan we voor dit soort ideeën open.
De muziekinstallatie is besproken
15. Rondvraag;
Vergaderdata 2021-2022:
Di 14 september
Di 23 november
Di 15 februari
Di 5 april
Di 17 mei
Di 28 juni
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