Basisschool SamSam Oosterhout
Notulen MR 30-11-2021

Aanwezig: Oudergeleding: Bram, Harm, Mendy
Personeelsgeleding: Marinke, Esther, Bernadette
Directie: Valentien
19:30 - 20:30 MR vergadering

1

Opening & mededelingen

1 minuut voor tijd gestart.

2

Verslag vorige vergadering
Vaststellen jaarverslag

3

Ingezonden mail m.b.t.
continurooster. Sara van
Kesteren sluit aan.

Notulen 12-10-2021 vastgesteld.
De vastgestelde notulen staan op de website.
Jaarverslag 2029-2020 vastgesteld, met dank aan Harm.
S.v.K. wil als ouder van leerling in groep 1-2 SamSam en
als OC-lid van de Klompjes haar mail t.a.v. het
continurooster toelichten. Daarnaast wil ze weten hoe het
continurooster tijdens de Corona-maatregelen is ervaren
en de mogelijkheden t.b.v. het continurooster
bespreekbaar maken. Zij is werkzaam in het onderwijs en
pleit vanwege pedagogische en praktische redenen voor
een continurooster. Kinderen worden minder uit leerritme
gehaald. Er is vanzelf een betere combinatie tussen leren
en spelen.
De BSO krijgt meer tijd voor een leuk middagprogramma.
Ongeveer 4 jaar geleden heeft de MR zich laten
voorlichten door een expert van de AOB.
SamSam is een dorpsschool. Er is TSO, en daarnaast
hebben ouders de mogelijkheid om een kind tussen de
middag thuis te laten eten. Dit werd door ouders en team
als prettig ervaren.
Meerderheid leraren was op dat moment geen
voorstander. Bovendien was de TSO goed georganiseerd.
Tijdens de vorige en deze nieuwe Coronagolf eten de
leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 met de kinderen. De
TSO eet met de groepen 1-2 en regelt toezicht bij het
buitenspelen op alle pleinen.
Sinds deze week is er sprake van uitval bij TSO en eten ook
de leerkrachten van 1-2 met hun eigen groep.
De standpunten t.a.v. een continurooster moeten
bespreekbaar blijven en weer op de agenda komen.
De overgang naar de nieuwbouw zou eventueel een goed
moment zijn.

4

Begroting

5

Rapport

6

Terugkoppeling GMR

7

Rondvraag

Tijdens het tweede deel van de vergadering met Valentien
komen we hierop terug.
Scholen mogen m.i.v. dit schooljaar reserves opbouwen.
MR is benieuwd waar de reserves aan uit gegeven
worden.
Is het team al op de hoogte van de investeringen?
Er moet een duidelijk, door het team gedragen, plan
komen.
Dit wordt in de teamvergadering op 8 december
besproken.
Opmerkingen MR: Rapport groep 1 is er niet bij?
In hoeverre krijgt het kind de ruimte om een eigen
aandeel in het rapport te hebben?
Wat wil je bereiken met dit rapport.
Marap laatste kwartaal: het is interessant om de
voortgang van het Koersplan te volgen. Hier zijn
projectgelden aan gekoppeld.
Lage opkomst GMR-vergaderingen blijft een
discussiepunt.
Samenstelling Bestuur: onderzoek naar eventueel
éénkoppig bestuur is nog niet gedeeld met GMR.
Bestuur kreeg een herstelopdracht van de
onderwijsinspectie t.a.v. het monitoren van de kwaliteit
van de scholen. Dit bezwaar is na reactie bestuur
ingetrokken.

20:30 – 21:30 MR vergadering met Valentien

1

Opening & mededelingen

•

•
•
•

Nieuwbouw start in fases. Stap 1 Dorpshuis naar
de kerk en bouw sporthal. Wanneer alles meezit
zal deze fase eind 2023 zijn afgerond. Daarna start
de bouw van de basisschool op de plaats van het
Dorpshuis.
Enkele toiletten zijn gerenoveerd op SamSam: 1
leerkrachtentoilet en kleutertoiletten.
Electra is aangepast (veilig gemaakt)
Er is veel contact met GGD over diverse corona
besmettingen, er is momenteel een leerkracht
besmet. Eén groep moest 1 dag in quarantaine.
Onderwijsassistenten worden ook ingezet om
groep te vervangen. De NPO-projecten liggen dan

even stil. Tip MR: denk na over inzet ouders met
onderwijsbevoegdheid. (b.v. de taken gerelateerd
aan de NPO-gelden) BSO zou ook ingeschakeld
kunnen worden qua ruimte en bezetting.
's Middags zou de peuterspeelzaal gebruikt
kunnen worden als er extra ruimte nodig is.
•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

2

Verslag vorige vergadering

3

Ingezonden mail m.b.t.
continurooster.

Het wordt steeds moeilijker om alle groepen
bezet te houden, er zijn (bijna) geen invallers
beschikbaar.
Wonderwijs wil de ouderbetrokkenheid op alle
scholen in kaart brengen en de visie op
ouderbetrokkenheid uitwerken.
Er is een vakdocent gym op vrijdagmiddag.
SamSam groeit komend schooljaar, zoals het er nu
naar uitziet: 1 febr. ‘22: 334 leerlingen – 1 febr.
‘23: 341 leerlingen, 1 febr. ‘24: 343 lln.
Er komen nieuwe inloopmatten bij de
kleutergroepen en de bovenbouw.
We zijn heel blij met de mooie geluiddempende
schuifwand in 't Tussendoortje.
Bezoek Henny is uitgesteld i.v.m.
Coronamaatregelen.
We hebben met het team en een aantal keren
met de leerkrachten van de onderbouw
gesproken over de inzet van de NPO gelden voor
de groepen1-2. Merendeel kiest voor
ondersteuning in de groepen.
Momenteel zitten er 25 tot 26 kleuters in de 4
groepen. Einde van het schooljaar ongeveer 125
kinderen. In juni 30 tot 31 kleuters in iedere
groep.
N.a.v. anonieme brief heeft directie regelmatig
contact met betrokken persoon. Wat heb jij nodig
om goed onderwijs te kunnen geven?
Muziekdocent Jenny is met verlof. Er is per 1
december een vervanger voor de bovenbouw.

Vastgesteld. Jaarverslag MR ook vastgesteld.
Nieuwe notulen komen op de website.
S. v. K. kon oude notulen niet terugvinden op de
vernieuwde website.
De standpunten t.a.v. het continurooster blijven een
terugkerend discussiepunt. Het wordt eerst besproken in
het GMT. De onderwijskundige visie van SamSam moet

leidend zijn. Met het team moeten de voor- en nadelen
besproken worden.

4

Begroting

5

Rapport

Het blijft onder de aandacht van de directie en het zal
volgend jaar geïnventariseerd worden.
Een andere vorm van een continurooster is het 5 gelijke
dagen model. Voor de BSO zou dit een betere verdeling
van de opvang betekenen.
Reservering: plannen.
Wat is nodig? Wat vinden wij samen belangrijk?
Mag Lumpsum gebruikt worden voor nieuwbouw?.
Waar komt de vermoedelijke daling van 7-8 % van de
begroting vandaan?
Valentien en Harm gaan de begroting gedetailleerder
bekijken.
Wonderwijs vindt het een gezonde begroting.
Komend jaar wordt er flink geïnvesteerd.
Belangrijk is of een deel van de investeringen uit de NPOgelden betaald kunnen worden.
Er zijn nog geen afspraken over de limiet van de
reserveringen.
Van de tweede ronde NPO-gelden gaat er dit keer geen
voorschot naar het bestuur.
Nogmaals tip MR voor aanvraag projectgelden.
Project moet goed plan zijn, niet een éénmalig karakter
hebben.
Idee samenwerking peuterspeelzaal. Er waren al veel
ideeën over intensievere samenwerking, maar Corona
heeft roet in het eten gegooid.
Advies t.a.v. begroting schuiven we door naar volgende
vergadering.
MR heeft conceptrapport groep 1-2 / groep 3 / groep 4 /
groep 5-6 en groep 7-8 bekeken.
Werkgroep rapport heeft in voorbereidende fase o.a.
mogelijkheden Kind portfolio en wensen vanuit team en
ouders onderzocht.
Tijdens de studiedag heeft het team n.a.v. een
conceptrapport per bouw besproken wat we belangrijk
vinden.
GMT heeft oog gehouden voor de doorgaande lijn. Team,
leerlingenraad en een groepje ouders buigen zich nog
over het rapport, zodat het in januari in gebruik kan
worden genomen.
Er is een 5 punts beoordeling: het rapport moet duidelijk,
maar ook goed in te vullen zijn. (Rekening houdend met
werkdruk. )
Inbreng kind: bv verhaal toevoegen, tekening... er wordt
nog besproken in team wat er toegevoegd wordt.

6

Terugkoppeling GMR

7
8

Input voor TamTam
Rondvraag

Vereiste: het moet in Parnassys werkbaar zijn.
Worden er ouder-kind-leerkracht (driehoeks-) gesprekken
aan vast gekoppeld.?
Rapport komt terug op agenda.
Zie eerste deel vergadering.
Nadenken over kleinere GMR. Bezetting blijft een
probleem. Niet elke school is dan vertegenwoordigd. De
groep is met 15 groot, de opkomst is niet geweldig.
Bram schrijft stukje MR
MR-ouderlid wil graag weten wat de afspraak is t.a.v. de
communicatie bij langdurige afwezigheid leerkracht. (bv.
donderdag groep 4)

Actiepunten:
Bram: TamTam
Valentien: Notulen 12-10-2021 op website plaatsen.
Harm en Valentien: begroting gedetailleerder bekijken.

