Basisschool SamSam Oosterhout
Notulen MR 21-12-2021

Aanwezig: Oudergeleding: Bram, Harm, Mendy
Personeelsgeleding: Marinke, Esther, Bernadette
Directie: Valentien
19:30 - 20:30 MR vergadering
1

Opening & mededelingen

2

Verslag vorige vergadering

Notulen 30-11-2021 na aanpassing vastgesteld.

3

Terugkoppeling input mail

4

Begroting

5

Speerpunten

T.a.v. continurooster: MR heeft verwoord wat er eerdere
vergaderingen t.a.v. continurooster is besproken is en
persoonlijke opvattingen buiten beschouwing gelaten. Er
moet eerst in het team bekeken worden wat de mening is
t.a.v. het continurooster.
MR heeft mail beantwoord.
Directie heeft met MR-lid de begroting gedetailleerd
doorgenomen. Het nieuwe systeem ziet er overzichtelijk
uit. Volgend jaar wil MR graag meer tijd nemen om de
begroting te bekijken.
Directie is qua planning tijdstip begroting ook afhankelijk
van Wonderwijs.
Input MR zal op hoofdlijnen zijn: waar wordt het geld aan
uitgegeven en waarom deze keuze.
Advies: positief, geen bijzonderheden.
-Nieuwbouw: Gemeente Overbetuwe meldt op website
dat je je aan kunt melden voor de nieuwsbrief over
nieuwbouw Dorpshart, om zo op de hoogte te blijven van
alle nieuwe ontwikkelingen.
-Rapport: laatste aanpassingen worden momenteel
verwerkt, zodat we in 2022 met het nieuwe rapport
kunnen starten. MR kan eind schooljaar 21-22 evalueren.
-Verkeersveiligheid: Wijkagent is nog in gesprek met
Gemeente om Wielewaolerspad te voorzien van
eindhekken.
-Communicatie naar ouders: voor de facultatieve
oudergesprekken was er nu een eenduidige mail naar alle
ouders.
Tip MR-ouder: Reminder via Parro leest makkelijker dan
mail. (bv over kerstviering)
Parro: toegevoegde waarde is dat ouders onderling met
elkaar in contact kunnen komen.
Er is nog geen contact TSO mogelijk via Parro.

6

Terugkoppeling GMR

7

Rondvraag

Agenda SamSam is in Parro nog niet voor ouders
beschikbaar, wellicht in de toekomst.
-T.a.v. de Beleidsbegroting Wonderwijs is voor team
interessant dat personeelsbestand over 3 jaar behoorlijk
aan Fte's moet inkrimpen. Dit kan waarschijnlijk
opgevangen worden door natuurlijke uitstroom en
afstroom NPO-contracten.
-Vanwege andere berekening ministerie OCW moeten
besturen een aanzienlijk bedrag terugstorten. Wonderwijs
kan deze financiële tegenvaller opvangen.
-Wonderwijs vraagt medewerkers een schooljaar vrijwillig
in de invalpool te werken, om zo jonge invallers de kans te
geven ervaring op te doen met een eigen groep.
-Aanpassen College van Bestuur: van tweekoppig naar
één. Extra overleg GMR met RvT hierover.
Kast overblijf TSO: laatje MR met oude documenten.
Niemand heeft behoefte aan extra opbergplek.

20:00 – 20:45 MR vergadering met Valentien

1

Opening & mededelingen

-

-

-

Directie heeft met elk teamlid een
voortgangsgesprek gehad. Er is tot nu geen
belangstelling naar overstap Wonderwijspool.
GMT denkt na over inhoud en vorm van de
groepsplannen. Waarom schrijven we een
groepsplan? Doel van de groepsplannen zal
moeten zijn: Wij willen onze rekenresultaten
van alle kinderen verbeteren. En hoe zou het
groepsplan ons hierbij kunnen hepen? Hoe
gaan we dit vormgeven? HGW: Het doel van
een groepsoverzicht is zicht op
overeenkomsten en verschillen in de groep en
‘Het doel van een plan is grip op het lesgeven,
wat mag ik de komende periode niet
vergeten?’ Als school mag je dus geheel vrij
omgaan met het format dat je gebruikt. Houd
het kort en beknopt en zorg dat het vooral
werkbaar is en dat het voor jezelf als
geheugensteuntje dient. Zorg er ook voor dat
je doelen stelt die je ook echt kunt evalueren.
Aanmeldingsformulier wordt aangepast. Kort en
beknopte aanmelding. We gaan ouders vragen
een vragenlijst in te vullen voorafgaand aan het
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Verslag vorige vergadering
Terugkoppeling input mail
Begroting
Speerpunten
Terugkoppeling GMR
Input TamTam

8

Rondvraag

intakegesprek. Dit wordt met enkele ouders (MR)
bekeken en besproken en met het team (m.n.
leerkrachten groep 1 en 2)
- Het zorgplan (ondersteuningsplan) komt deze
week aan bod tijdens het GMT-overleg, daarna in
het team en MR.
- Protocol medicijngebruik wordt momenteel
herschreven.
- Iris gaat na de kerst de leerkrachten in groep 1-2
ondersteunen op de NPO gelden.
- Er komt op woensdag ondersteuning tijdens de
gym in groep 1-2(vakleerkracht).
- Groepsleerkracht heeft kans om te observeren of
andere werkzaamheden voor de groep te doen.
- Met sprongen vooruit: n.a.v. training worden de
middelen groep 3-4 na overleg aangeschaft.
- Lockdown week voor de kerstvakantie. Geen
online-lessen voelde in eerste instantie vreemd
voor het team. Team werkt deze week aan
voorbereiden (eventueel) online-onderwijs, CitoWebinar en allerlei andere zaken die te maken
hebben met het onderwijs.
- In april 2022 gaan Skar en SPO-Overbetuwe
samen. Wat betekent deze verandering voor onze
Brede school-partner de Veldmuisjes?
Vastgesteld
Zie eerste deel vergadering
Zie eerste deel vergadering
Zie eerste deel vergadering
Zie eerste deel vergadering
Na persconferentie begin januari weer een brief naar de
ouders. Fijn als MR meeleest.
Hoeveel kinderen blijven er over: ongeveer twee/derde
tot driekwart van de kleuters.
Groep 3 t/m 8: 120 kinderen. Kinderen uit 7-8 gaan meer
naar huis. Ma-di-do zijn drukke dagen.
Kerstontbijt: heel fijn voor de kinderen dat dit vervroegd
werd.
Sinterklaas online meekijken als je ziek thuis was: heel
leuk.

Actiepunten:
Bram: TamTam
Valentien: Notulen 30-11-2021 op website plaatsen.

