MR-vergadering – 20 mei 2021
P = present, A=absent, L=later E=eerder weg
P Antoinette Gillet
directrice
A Daan van der Meer adjunct-directeur
P Vincent Korving
leerkracht groep 4
P Nick van Eijk
ouder
P Reinier Kleijne
ouder
A Anouk Harms
leerkracht
P Patty Dekker
ouder
A Marit Dries
adjunct-directeur
P Lianne Kusse
leerkracht 8B
A Janneke Roos
leerkracht
P Mehmet Kolay
ouder
A Kiki van der Neut
A Zefold Blom

secretaris
vervangend voorzitter
voorzitter

notulist

1) Opening

Reinier opent de vergadering.

2) Vaststellen notulen 1 april 2021
De notulen worden goedgekeurd.

3) Mededelingen
Directie
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Het scheidingsprotocol komt de volgende vergadering op de agenda.
De oudervereniging is bezig met het realiseren van een schoolzone. Hierbij is het fijn als een MR-lid
meedenkt en -praat. Eerder is er al nagedacht over hoe de zone rondom de school veiliger gemaakt zou
kunnen (een zebrapad na de bocht voor de school en schuine parkeervakken bijvoorbeeld). Mehmet zal bij
het overleg met de OV over dit onderwerp aansluiten.
Vandaag was het fietsexamen voor de groepen 7.
Antoinette zal ons volgende keer een filmpje laten zien van de ‘beweegvloer’. Kleuters kunnen hierop
allerlei activiteiten doen (letters maken bijvoorbeeld).
Er wordt druk gepuzzeld aan de formatie. Hierbij moet ook gekeken worden naar hoe het geld vanuit het
NOP ook zo goed mogelijk ingezet kan worden. Er is wel een vacature maar helaas niet veel sollicitanten.
Debby is zwanger.
Er is via een stemming gekozen voor het huidige rooster.

4) MR verkiezingen

Via Social Schools zullen de ouders nogmaals ingelicht worden dat de kandidaten zichzelf op de site
van kc Balans voorstellen. Als er gestemd gaat worden is het fijn als ouders hiervoor voor het einde
van de stemperiode nog even een reminder krijgen. Vincent zal bekijken hoe ervoor gezorgd kan
worden dat iedereen maar 1 stem uit kan brengen.

5) Jaarplanning 2021-2022

Janneke vraagt zich af of de E&P-dag van november misschien beter naar 6 december geschoven
kan worden? Daar hebben ouders wellicht meer profijt van. Antoinette zal nog nagaan waarom er
voor de dag in november is gekozen, als er geen argumenten zijn voor het niet verschuiven van deze
dag zal deze verschoven worden naar 6 december. Verder staat er twee keer een studiedag op

donderdag gepland. Teamleden die niet op donderdag werken moeten hierdoor twee keer
terugkomen op een dag die zij niet werken. Kan hierin nog geschoven worden. Antoinette zal hier nog
naar kijken.

6) Update Nationaal Schoolplan

Scan is ingevuld. De grootste zorg zijn de verschillen tussen de leerlingen onderling. Door de
lockdown zijn de verschillen in de klassen groter geworden. Hierdoor moet er meer ‘maatwerk’
worden geboden. Door de inzet van bijvoorbeeld PM-ers kunnen we meer individuele aandacht geven
en in kleinere groepjes werken. Om hier meer ruimte voor te creëren zijn er leerpleinen ingericht.
Hiernaast is er ook aandacht voor creativiteit en pedagogisch klimaat. Voor het team zal er een
verdieping zijn over bijvoorbeeld het geven van instructie.

7) Update jaarplan

Antoinette neemt ons mee in de pijlers en ambities (kc kathedraal, wendbaar en toekomstgericht,
inspirerende leerplek, ken jezelf leef samen in de wereld, iedereen kan op de hoogte zijn). Wat is er
veranderd en gebeurd:

- Er wordt een gezamenlijke begroting gemaakt (schaduwbegroting).
- NT2 plan gemaakt.
- Nascholing kan weer worden opgepakt (lag door Covid stil).
- Leerpleinen zijn onder handen genomen.
- Begeleidingsplan nieuwe leerkrachten is up to date gebracht.
- Naast opleidingsschool voor Leidse Hogeschool, wellicht ook voor de Haagse Hogeschool.
- Er wordt gekeken naar een nieuwe manier van rapporteren door middel van een portfolio.
- We zijn bezig met didactische coaches op school. Zij kunnen leerkrachten helpen en begeleiden.
- Digitale middelen worden steeds beter gebruikt door bijvoorbeeld het team (ook noodgedwongen).

8) Rondvraag

Mehmet vraagt of we telefoonnummers uit kunnen wisselen zodat we elkaar kunnen bereiken, mocht
dat nodig zijn. Misschien kunnen we een app-groepje aanmaken? Iedereen kan zelf bepalen of je in
de appgroep wil. Janneke geeft aan

9) Openstaande onderwerpen en actiepunten
Openstaande onderwerpen

wie

planning

afgehandeld

De volgende MR-vergaderdata zijn gepland op de volgende dagen van 19.30- ca. 21.00 uur:
1 24 juni 19.30 uur

