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Notulen MR-vergadering donderdag 21 april 2022

Aanwezig:
Gast:

Sita Hofma, Marrit Kuiper, Nico van der Wal
Harmke de Jager, Aaltje Krist, Willemijn Smit
Rina Franke

1.
Opening en vaststelling agenda
Om 19.35 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het
bijzonder het nieuwe MR-lid Willemijn Smit, die de plaats van José zal innemen.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld
2.

Ter vaststelling
• Notulen vergadering 14-03-2022
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld en zullen op website en ouderportaal worden
gepubliceerd.
• MR volgend schooljaar
Niemand is aftredend, dus de MR gaat in dezelfde samenstelling door volgend schooljaar.
3.
Onvrede onder ouders?
Marrit: De laatste tijd lijkt er vanuit ouders uit verschillende units onvrede te heersen.
Wordt dit herkend door de MR-leden en Rina en kunnen of moeten de MR-leden hier iets mee?
Rina: mogelijke oorzaak kan zijn dat de afstand tussen school en ouders (te) groot is geworden in de
afgelopen coronatijd. Waar ze hoort van een probleem of onvrede, probeert ze ouders hierover
uitleg te geven. De informatieavonden en ouderavonden zijn al een aantal jaren niet doorgegaan,
terwijl je op zulke avonden wel vaak duidelijkheid schept.
Bij unit 1/2 was sprake van een weggelopen kleuter een aantal weken geleden en dat zorgde
uiteraard voor veel angst en onrust, zowel onder ouders als ook onder de teamleden.
Het team hoopt dat de school zo snel mogelijk weer intensiever contact krijgt met de ouders vanaf
nu. Rina benadrukt dat wanneer MR-leden iets ter ore komt van onvrede of een probleem, ze de
ouders kunnen vragen om contact op te nemen met Rina.
Marrit: ouders maken zich zorgen om het niveau van hun kind, ze hebben het idee dat kinderen
omlaag zijn gegaan.
Rina: in haar ogen echt een gevolg van de pandemie van de afgelopen jaren.
De overige MR-leden herkennen wel de onrust in het begin van het schooljaar, maar vinden het nu
wel een stuk beter gaan. Bij uitstapjes en bij het bezoek van de Commissaris van de Koning, Arnold
Brok, krijgt school regelmatig complimenten over de rust en discipline van de leerlingen.
Nico: moeten we dan misschien de ouders meer betrekken bij de school? Vaker de school in laten
komen?
Rina: daar zijn wel al ideeën over voor na de meivakantie.
Sita: misschien de dagen switchen dat ouders mogen komen?
Antw.: is wel verwarrend voor ouders. Misschien weer terug naar alle dagen, alhoewel het wel
opvallend was hoe zelfstandig de kinderen binnen kwamen de afgelopen jaren.
Sita: er is wel veel onduidelijkheid in de groepsapp over de berichten op het ouderportaal, die ze niet
altijd goed begrijpen.
Antw.: als school denkt dat ouders iets niet begrijpen of gelezen hebben, dan belt school ook
regelmatig deze ouders. Voor de meeste ouders is het echter een kwestie van beter lezen!

4.

Mededelingen school
• Lief en leed personeel
De intern begeleider Tiny Smit stopt m.i.v. het nieuwe schooljaar.
De ‘juffendag’ zal schoolbreed op 7 juli, worden gevierd.
• Formatie volgend schooljaar
De NPO-vacatures voor het volgende schooljaar zijn allemaal opgevuld. Elisa en Marloes kunnen in
de formatie worden opgenomen, Louwrens helaas (nog) niet. De leerkrachten blijven in de unit
waarin ze nu ook lesgeven.
• Schooljaarplan volgend jaar
In dit plan wordt ouderbetrokkenheid belangrijk. Ook zal er een verdiepingsslag worden gemaakt in
het onderzoekend leren van alle leerlingen, zodat we daarbij ook meerpresteerders beter op de kaart
kunnen zetten.
Marrit: is dat allemaal te bolwerken, want er zijn veel niveaus binnen de leeftijdsgroepen.
Antw.: zoals wij werken op school kan dat zeker. In een jaargroep zou dit veel lastiger zijn omdat dan
1 leerkracht alle niveaus moet bedienen.
Marrit: misschien dit ook eens delen met alle ouders.
Rina: wil dit graag doen op de koffieochtenden, die georganiseerd gaan worden.
5.
GMR
De GMR heeft op 6 april een thema-avond gehad met als onderwerp Ambion 2.0. Daarna heeft het
dagelijks bestuur op 11 april nog haar vergadering gehad, waarbij o.a. gesproken is over het
personeelstekort bij ziekte en over het opheffen van een plusklas op het Vogelnest.
6.
Rondvraag
Geen.
7.
Sluiting
Om 20.40 uur sluit de voorzitter de vergadering.

