
Notulen MR-vergadering
Datum: 23-11-2021
Tijd: 19.30 – 21.05
Plaats: Don Bosco, in de Burgt

Personeel: Marieke van Duin, Astrid Moras, Jiska de Jong, Inge
Heijerman
Ouders: Leanne Lubbinge, Marjan Jorink, Evelien van der Sijden
Toehoorders:

Nr. Onderwerp Status Behandeling door/bijlage Actie
1. ● Opening

● Mededelingen
● Inventarisatie van de rondvraag

Marjan 19.30

2. Mededelingen OR/ Contact OR Uitwisselen Marjan 19.35
Geen bijzonderheden

3. Ouderbetrokkenheid; poll/ideeënbus etc. Informeren

Vragen

stellen

Meedenken

Ouders

Astrid, Marieke, Jiska

19.40

Hier is nog niets meegedaan. De oudergeleding gaat dit oppakken, komt de komende

vergadering terug.

4. Campus de Terp Informeren Jiska 19.50
De stuurgroep heeft het ontwerp is goedgekeurd. Er zijn (nog) geen zwaarwegende bezwaren ingediend
door omwonenden.
De medezeggenschapsraden van de 3 scholen komen 18 januari bij elkaar.
Doel: kennismaking en doornemen van de stand van zaken betreffende de Campus.

5. Corona maatregelen Doornemen Astrid 19.55
Morgen komt het crisisteam van Sarkon bijeen. Zij zullen de aanscherping van de basismaatregelen met
elkaar doornemen. Deze houden onder meer het volgende in:

- Team-en studiedagen online.
- Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij ’t niet anders kan.
- Vieringen vinden zonder externen plaats (Sint en Kerst).

6. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Uitwisselen Leanne, Astrid & Jiska? 20.00
We hebben de belangrijkste knelpunten met elkaar besproken en hier een plan van aanpak op
gezet.

- Werkdruk: we plannen in het vervolg 1 plenair overlegmoment (14.30- 16.30 uur) per
week, zodat we de andere dagen kunnen besteden aan de eigen groep, werkgroepen en
oudergesprekken.

- Belasting door administratieve verplichtingen, regeldruk, onvoldoende pauze, belast
voelen door werkdruk in privé-tijd (topics), werkoverleg niet altijd beknopt en zinvol.

- Opdrachten voor Carlo betreffende het schoolplein, contactdozen, snoeren, elektrisch
gereedschap, omheining/bosjes, geen vrije nooduitgangen.

7. Communicatie Kwieb Vragen
Meedenken

Leanne, Evelien, Marjan 20.10

In sommige groepen is de berichtgeving minimaal.
Onze afspraak over de berichtgeving is: 1 keer per week een groepsbericht en daarnaast
eventueel een mededeling of informatiebericht.
Wij zullen dit in het teamoverleg meenemen.

8. Communicatie algemeen Vragen Leanne, Evelien, Marjan 20.20



Meedenken
De ouders missen een stuk communicatie:

- zij zouden graag op de hoogte gesteld worden wanneer leerlingen extra aandacht
krijgen van een leerkracht/assistente. Bijvoorbeeld extra begeleiding als kinderen ergens
moeite mee hebben of de Plusklas (verrijkingsklas).

- informatie over lees- en spellingonderwijs, over rekenstrategieën.
- informatie over de niveaugroepen

We spreken af dat de oudergeleding vragen gaat opstellen. Jiska en Astrid zullen deze vragen in
een poll verwerken voor alle ouders zodat we kunnen inventariseren waar ouders behoefte aan
hebben. Dit zou voor de kerstvakantie verstuurd kunnen worden.
Daarna kunnen wij als team kijken op welke wijze we deze informatie kunnen delen:

- informatieavond
- filmpjes
- document met uitleg (picto’s)

9. Techniek Vragen
Meedenken

Leanne, Evelien, Marjan 20.30

Superleuk dat deze lessen gegeven worden. Echter.. er lijkt weinig differentiatie in niveau in te
zitten. Het lijkt of elke groep hetzelfde doet, weinig diepgang voor de hogere groepen.

7. Begroting Informeren Inge 20.40
Inge heeft de begroting met ons doorgenomen. Dit jaar hebben we een extra te besteden bedrag over. Hier
kijken we met het team nog naar. Het geld dat niet besteed wordt, gaat automatisch naar Sarkon.
De scholen krijgen in de toekomst meer zeggenschap in de te besteden gelden, zodat er ook gespaard kan
worden voor iets extra’s.
Het plan is om in het voorjaar met de MR te kijken naar de verdeling van de gelden voor het komende
schooljaar.

8. Rondvraag + sluiting Marjan 20.50
Volgende vergadering 10 maart 2022


