Basisschool SamSam Oosterhout
Notulen MR 08-02-2022

Aanwezig: Oudergeleding: Bram, Harm, Mendy
Personeelsgeleding: Marinke, Bernadette Afwezing gemeld: Esther
Directie: Valentien
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Notulen 21-12-2021 vastgesteld.
MR heeft nut en noodzaak t.a.v.de vrijwillige
ouderbijdrage besproken.
Leerkrachten worden ingezet tijdens TSO. Is dit nog
haalbaar. Zijn er genoeg vrijwilligers?
Bij groep 1-2 zorgen leerkrachten dat de kinderen
klaarzitten en TSO-krachten eten met de kinderen.
Leerkrachten groep 3-8 eten met de kinderen. Vanaf
12.15 uur mogen de kinderen naar buiten. TSO neemt
pleinwacht waar tot 13.10 uur, zodat leerkrachten genoeg
pauzetijd krijgen.
Het Ondersteuningsplan geeft gedetailleerd weer hoe de
zorg op SamSam geleverd wordt. De samenvatting maakt
het plan goed leesbaar. Met te grote kleutergroepen kan
in de praktijk niet altijd volgens plan gerealiseerd worden.
SamSam heeft vanwege populatie: Betuwe en NijmegenNoord, te maken met twee Samenwerkingsverbanden. De
expertise wordt als waardevol ervaren.
MR mist in het plan de overdracht vanuit de voorschoolse
opvang.
Het protocol is duidelijk.
Tip MR: Geef duidelijk aan in dit protocol welke
ondersteuning kind en ouders krijgen na het vaststellen
van dyslexie.
MR zou ook het signaleren van dyslexie willen toevoegen
aan dit protocol. Het is belangrijk het traject dat
uiteindelijk leidt tot dyslexieonderzoek duidelijk in beeld
te hebben. Wanneer komt een kind in aanmerking? Welke
ondersteuning wordt geboden bij vermoeden van
dyslexie?
Protocol is duidelijk.
Noot MR: Waarom is bijlage 1 toegevoegd? Volgens MR is
deze overbodig.
Wat is de taak van de BHV?
Er is geen vergadering geweest.

20:30 – 21:30 MR vergadering met Valentien
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Opening & mededelingen

•
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•
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•

Momenteel bespreken we met het team het
schrijven van groepsplannen. Waarom schrijven
we deze plannen? Hoe kunnen we ervoor zorgen
dat het plan je helpt om ieder kind in beeld te
krijgen en verder te helpen?
Er is betere WIFI op SamSam.
Tijdelijk vanuit Wonderwijs extra
onderwijsassistent op SamSam. Tot eind
schooljaar werkt zij op maandag en dinsdag.
Huidige onderwijsassistent heeft een andere baan
aanvaard buiten Wonderwijs. Er wordt gezocht
naar een vervanger.
Ouderbetrokkenheid: Binnen Wonderwijs zijn
vanuit iedere schooldirecteuren, leerkrachten
en/of ouders online bijeengeweest om te praten
over ouderbetrokkenheid. In de bijlage de
PowerPoint van deze bijeenkomst. Er is samen
met Peter de Vries een gezamenlijke visie tot
stand gekomen: “Binnen Wonderwijs ervaren
(zien, horen en voelen) we dat wij met elkaar
verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van
gelukkige kinderen. We zijn nieuwsgierig,
waarderen en vertrouwen elkaar.” Nu de visie er is
zal er verder in kaart worden gebracht wat de
staat van Ouderbetrokkenheid op elke school van
Wonderwijs is, aan de hand van de centraal
geformuleerde visie en standaarden
Ouderbetrokkenheid. Binnenkort (april of na de
meivakantie) ontvangen alle ouders en
medewerkers een vragenlijst die ingevuld kan
worden. Daarna volgt een rapportage van elke
school. Tijdens een teamstudiedag volgend
schooljaar zal er verder worden ingezet op
ouderbetrokkenheid.
Beweegimpuls: Deze regeling is bedoeld voor
scholen om innovatieve plannen te ontwikkelen
die tegemoetkomen aan het duurzaam realiseren
van twee lesuren bewegingsonderwijs, uren
bewegingsonderwijs boven op die twee lesuren
en het stimuleren van extra bewegen gedurende
de schooldag (schoolplein en bewegend leren –
Dynamische schooldag). Beweeg Wijs zal dit
schooljaar met SamSam meedenken. Zij zullen ons

bevragen op wat precieze wensen zijn wat betreft
bewegen op school (een schoolscan). Beweeg wijs
zal ook een dagdeel komen observeren tijdens
bijvoorbeeld de gymlessen en het buitenspelen.
Beweegwijs kan met ons meedenken hoe we nog
beter in kunnen zetten op bewegingsonderwijs/
bewegend leren op SamSam. Hoe we inspanning en
ontspanning kunnen afwisselen.

•

CO2 melders: Er wordt een inventarisatie gehouden

op alle scholen die in aanmerking komen voor de
SUVIS subsidie voor ventilatie, daar worden de
CO2 meters opgehaald. Het streven is om ze voor
de voorjaarsvakantie te plaatsen.
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Verslag vorige vergadering
Ouderbijdrage
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TSO

Rapport: De kinderen ontvangen het rapport een
week later. Inhoudelijk een nieuw rapport in een
nieuw jasje (nieuwe mappen). Er wordt nog
overlegd of ook de leerlingen van groep 7-8 een
nieuwe rapportmap krijgen.
Leerlingenaantallen: 1 februari 2022: 333
Onderzoek nieuwe website voor SamSam in
samenwerking met basisschool Kameleon. Huidige
website is moeilijk te bewerken.
Offertes aangevraagd nieuw meubilair groep 6 en
(deels) 7 – werkplekken IB en directie –
bureaustoelen leerkrachten – inrichting
teamkamer
Er komt een nieuwe ondergrond bij het
speeltoestel van de kleuters, klimtoestel wordt
verlaagd, nieuwe zandbak met nieuw zand.
Studiedag groep 1 t/m 4: Waarderend
onderzoeken. Drijfveren en communicatie in de
onderbouw.
Volgende week eerste formatie gesprek met
Wonderwijs voor schooljaar 2022-2023
Mogelijk start volgend schooljaar 5
kleutergroepen. De kleutergroepen zijn groot in
verhouding tot de andere groepen.
N.a.v. contact met wijkagent: er komen nieuwe
paaltjes Wielewaolerspad.

Notulen vastgesteld.
Ouderbijdrage is vrijwillig: €35 per jaar. Als er geen
vrijwillige bijdrage zou zijn, kun je ook minder organiseren
voor de kinderen.
TSO vrijwilligers: Er zijn momenteel voldoende vrijwilligers
om de groepen te bezetten. Bij ziekte worden stagiaires
ingezet.
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Terugkoppeling GMR
Input TamTam
Rondvraag

Advies MR: Overdracht peuterspeelzaal, kinderopvang
opnemen in Zorgplan. Enkele tekstuele opmerkingen
worden gemaild.
Samenvatting maakt het stuk ook makkelijk leesbaar.
Pestprotocol wordt hierna onder de loep genomen.
Document Vroegtijdig signaleren moet nog opgesteld
worden. Tip MR om dit toe te voegen.
Hoe worden ouders begeleid: bijvoorbeeld inzet R.I.D.,
Marant.
Inzet luisterboeken moet vermeld worden.
Belangrijk te weten wie verantwoordelijk is.
Geen paracetamol op school. Bijlage 1 kan vervallen.
Inzet BHV bij acute noodsituatie.
Geen.
Bram schrijft stukje over de besproken protocollen.
Waarom was er geen gym? De laatste 2 weken was er
geen gym op SamSam i.v.m. uitbraak Corona in drie
groepen na gymles vrijdagmiddag.
De groepen hebben buiten gespeeld. Dit is niet
schoolbreed gecommuniceerd naar ouders.
Tip MR: Contact opnemen met Gemeente over ventilatie
in kleedkamers.
Schors: wanneer wordt het aangevuld. Ook i.v.m.
valdemping speeltoestel?
Speeltoestel moet dieper geplaatst worden, er moeten
toestellen verplaatst worden, er komt nieuw zand,
Een nieuwe band langs het hek zodat de schors op zijn
plaats blijft. Jaarlijks aanvulling schors. Dit plan wordt
binnenkort gerealiseerd.
Beleid niet duidelijk hoe er gehandeld moet worden als er
een kind vermist wordt. (Kleuter vermist...al op weg naar
huis en had gastouder gemist). Er is een
veiligheidsprotocol, belangrijk om dit ook kort te sluiten
met KION en gastouders hoe er actie ondernomen wordt.

Actiepunten:
Bram: TamTam
Valentien: Notulen 21-12-2021 op website plaatsen.

