Basisschool SamSam Oosterhout
Notulen MR 07-09-2021
Aanwezig: Oudergeleding: Bram, Harm, Mendy
Personeelsgeleding: Mirre, Esther, Bernadette
Directie: Valentien

19:30 - 20:30 MR vergadering

1

Opening & mededelingen

Mirre gaat i.v.m. andere taken binnen Wonderwijs de
MR verlaten.
Donderdag 9 september wordt er aan het team
gevraagd wie MR-lid wil worden. Als er meerdere
kandidaten zijn, wordt er een verkiezing gehouden.

2

Verslag vorige vergadering

T.a.v. werkverdelingsplan: dit jaar de taakbelasting nog
eens onder de loep nemen.
Arrangementen worden toegekend door
Samenwerkingsverband, maar betaald door het
Bestuur.
8: Het is nu duidelijk dat er 2 onderwijsassistenten zijn.

3

Taakverdeling MR
Leden
Secretaris
Voorzitter
Schrijven jaarplan
Fysiek of online
vergaderen

Leden: Mirre en Esther, Harm, Bernadette
Voorzitter: Mendy
Secretaris: Bram (zit ook de vergadering voor)
Notulen: Bernadette
Jaarplan: Harm
Er wordt afhankelijk van de agenda van tevoren
afgesproken of vergadering fysiek of online is.

4

Begroting MR

Schooljaar 2020-2021 is er geen geld uitgegeven.
Idee: afscheidsdiner Mirre (natuurlijk de Coronamaatregelen in acht nemen)
Cursus MR
-Begroting OV komt op volgende vergadering.

5

Vaststellen jaarplan en
speerpunten

-Zorgkosten

- nieuwbouw SamSam
-NPO-gelden
-Nieuw rapport SamSam
-Alert blijven t.a.v. verkeersveiligheid rondom SamSam
-Communicatie (denk aan Parro-app, oudergesprekken,
mail.)
6

Terugkoppeling GMR

Er is nog geen GMR-vergadering geweest.
-Bezetting GMR: Vacature voorzitter, er zijn nog steeds
scholen die niet vertegenwoordigd zijn in de GMR.
Vanuit Bestuur oproep aan directie om nieuwe leden
aan te dragen.
-Onderzoeksrapport één of twee-koppig bestuur.
-Meenemen vanuit MR naar GMR:
Verzuimcijfers analyseren.
Begeleiding startende leerkrachten (is nu een pilot)

7

Evaluatie afronden en begin
schooljaar

Doorgeschoven naar tweede deel vergadering.

8

Rondvraag

Tweede deel vergadering

20:30 – 21:30 MR vergadering met Valentien

1

Opening & mededelingen

Schooljaar goed gestart!
Overgang naar Sharepoint en MOO heeft wat
voeten in aarde.
Website moet ook worden bijgewerkt! Dit
gebeurt in fases.
Collega ZBO K. bevallen van een gezonde
dochter: Roza.
In het Tussendoortje komt een schuifwand.
Nieuwe methode Spelling Staal.
Gestart met een voorlichting door Cor Bakker
laatste vrijdag in de vakantie.
Daarna genoten van een teamuitje.
Start Meer muziek in de klas! Dinsdag om de
week, J.en F.
Absentie uitproberen met Parro app.
Jaarverslag OV, deze moet nog worden
opgesteld.

Zorgplan SamSam onder de loep in overleg
met IB.
Jaarverslag, begroting OV moet nog overlegd
worden.

2

Verslag vorige vergadering

Vastgesteld

3

Taakverdeling en begroting MR

Zie eerste deel vergadering

4

Jaarplan en speerpunten

4 Speerpunten.
Inventarisatie zorgkosten – Nieuwbouw –
Besteding NPO-gelden – Rapporten.
Daarnaast blijft het belangrijk de communicatie te
volgen.
Vanuit directie: continurooster. (Nieuwe ouders
vragen om continurooster)

5

Terugkoppeling GMR

GMR is niet volledig. Er zijn een aantal scholen die
geen vertegenwoordigers in de GMR hebben.

6

Uren onderwijsprogramma

Onderwijsprogramma: Dit zijn de standaarduren die
elke groep aanhoudt t.a.v. lezen, rekenen, spelling e.a.
Onderwijstijd: zijn er groepen die geen les hebben
gehad door uitval leerkrachten of quarantaine i.v.m.
Corona? Valentien regelt een overzicht.

7

Evaluatie afronden en begin
schooljaar

Communicatie t.a.v. uitstel schoolreisje i.v.m.
quarantaine 3 groepen was duidelijk.
Start schooljaar: rode loper, feestelijk muziekje, een
aantal leerkrachten buiten voor de eerste opvang.
Valentien heeft alle groepen even bezocht en vond de
sfeer goed.
Nu ouders van de onderbouw buiten afscheid nemen
lijkt het voor de kinderen relaxter.
Tip: voor ouders is het fijn als leerkrachten ook een
keer buiten op het plein te staan. (Onderwijsassistent
in de groep voor opvang).
Communicatie Tussenschoolse opvang bij start
schooljaar: niet duidelijk. Er is nog geen mailadres.

Zou communicatie overblijf ook via Parro-app
kunnen?
Evaluatie afschaffen traktaties: geen enkele negatieve
reactie ontvangen.

8

Input voor TamTam

Emailadres MR bekend maken.

9

Rondvraag

Komt er een gedeelde map MR?
Er is een Wonderwijsaccount nodig om in te kunnen
loggen. Voorlopig worden de notulen gemaild tot er
meer duidelijkheid is.
-Is er nog contact geweest met de wijkagent?
-Heeft de toegankelijkheid Buitenschoolse opvang
invloed op keuze SamSam? Er zijn nog geen signalen
dat dit de schoolkeuze zou beïnvloeden.
-Boomschool: gezonde school. In hoeverre is de
school hier nog mee bezig? SamSam heeft niet het
predicaat Gezonde school gekregen. SamSam heeft
wel deelgenomen aan projecten van OverBetuwe
beweegt.

Actie: Notulen 7-9-2021 op de website plaatsen: Valentien
Overzicht onderwijstijd (uitval lessen)
: Valentien
Jaarverslag
: Harm
TamTam
: Bram
Volgende vergaderingen:

12 oktober
30 november
21 december
18 januari
22 maart met OV (gezamenlijk overleg)
19 april
24 mei
21 juni

