Basisschool SamSam Oosterhout
Notulen MR 10-05-2022

Aanwezig: Oudergeleding: Bram, Harm, Mendy
Personeelsgeleding: Marinke, Esther, Bernadette
Directie: Valentien
17:30 – 19.00 uur MR vergadering
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Opening & mededelingen

Bernadette wil m.i.v. schooljaar 22-23 de MR verlaten. Het
is tijd voor een wissel bij de personeelsgeleding. Volgorde
wissel oudergeleding MR: Mendy, Harm, Bram. Het is
handig om jaarlijks een persoon af te laten treden en een
nieuw lid te laten starten. Voorstel: oproep SamSam
nieuw lid oudergeleding MR.
Schoolgids is in de maak: Deze zal voor 1 juni worden
voorgelegd aan de MR ter goedkeuring.
Schoolfotograaf heeft SamSam bezocht, komt nog terug
voor afwezige kinderen.
Huiskamer Oosterhout ouderen en jongeren binden, gaat
van start.
SamSamvieringen zijn tot nu toe niet doorgegaan, 1 juni
gaat deze wel door.
SamSam bestaat 20 jaar! Daar staan we graag samen bij
stil en vieren we graag samen: woensdag 6 juli.
Subsidie Beweegimpuls. Beweegwijs gaat met SamSam
meedenken over bewegen op school.
Bestuurder Hennie van Wonderwijs heeft SamSam
bezocht. Ze ziet een open, gezellige school met een goede
sfeer.
Aandacht gehad voor de landelijke opschoondag met
groep 7.
Nationale Buitenspeeldag op 8 juni, i.s.m. ouderen. Oud
Hollandse spelen, wandelen e.d. : kleutergroepen en
groep 5.
Vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne. Wonderwijs bereidt
zich voor. Op Stap voor Stap is ruimte gecreëerd voor
onderwijs aan groep vluchtelingen uit Oekraine. Op
SamSam nu een leerling van 4 jaar.
In de groepen 6 t/m 8 is de sociale veiligheid bevraagd.

Opbrengsten en analyse van het LVS met het team
besproken. Waardevol om samen over onderwijs te
praten en te kijken hoe we het nog beter kunnen doen.
Vervanging is schaars. Leerkrachten van SamSam dragen
allemaal een steentje bij om de groepen bezet te houden
zodat er geen groepen naar huis hoeven.
Studiedag gehad over SEO: Wat verstaan we eronder?
Hoe willen wij met kinderen omgaan? en Mijn Schoolplan:
wat is effectief. Kijken de referentieniveaus.
CO2 melders zijn geplaatst in iedere groep. In mei komt er
een meting, hoe is de ventilatie op SamSam?
16 groepen starten in het nieuwe schooljaar, dit is na
overleg met het team besloten. Een vijfde kleutergroep
heeft de voorkeur. Ouders worden hierbij betrokken.
Nieuwe rapportmappen ontvangen de kinderen in juni.
Handhaving heeft gesurveilleerd.
Gesprek met ouders van groep 5/6 (ouders van groep 5)
gehad over de groepsindeling. Besproken met GMT,
bovenbouw bespreekt de mogelijkheden. Optie: ouders
worden op vast tijdstip uitgenodigd als zij na de
informatiebrief nog vragen hebben.
Formatie: Momenteel vier collega's zwanger, er worden
gesprekken gevoerd voor vervanging.
Voor de meivakantie is er een incident geweest in de
bovenbouw met een leerling. Dit is besproken met
betreffende ouders. Leerling had een eerste officiële
waarschuwing, door dit incident is er een tweede officiële
waarschuwing uitgegaan. Ouders hebben een brief
hiervan ontvangen. Directie volgt protocol.
Gym: communicatie naar ouders over het niet doorgaan
van een gymles is niet altijd duidelijk.
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Verslag vorige vergadering
08-02-2022
Schoolondersteuningsprofiel
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Werkverdelingsplan

Notulen na aanpassing vastgesteld
Enkele opmerkingen MR: Pag 4: niet duidelijk voor ouders
hoe er in 3 niveaus gewerkt wordt.
Emailadres klopt niet. Wat betekent Ringaanpak?
Communicatie ouders-school: komt extra info in
schoolgids.
Tip: Aanpassingen t.a.v. vorig schooljaar aangeven.
Enkele opmerkingen:
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Berekening middelen Rijkskas
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Evaluatie klachtenregeling
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Terugkoppeling GMR
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Jaaragenda actualiseren

Actiepunten:
Bram: TamTam

Pag 5: hoeveel FTE in totaal? Deze informatie komt terug
bij de begroting.
Welk deel formatie uit NPO-gelden?
Pag 8; Niet duidelijk werkdrukmiddelen/NPO
Pag 9: het valt oudersgeleding MR op dat
aanwezigheidsuren op school zo strikt beschreven staan.
Team ziet het belang van fysieke aanwezigheid voor
overleg en de tijdsaanduiding kan juist een bescherming
bieden m.b.t. de werkdruk.
Pag 10: toevoegen schema werktijdfactor
Pag 13: NPO lijst toevoegen
Begroting is weer positief: mede door NPO-gelden en
subsidie Wonderwijs: Extra handen in de klas. Volgend
jaar stopt NPO-gelden. Via reservepot kan het geld over
aantal schooljaren uitgesmeerd worden.
Belangrijk hoe je het geld gaat investeren: onderwijs.
Tip: geen geld investeren in stenen (nieuwbouw).
Functioneert de klachtenregeling? Geen signalen dat het
niet functioneert, maar ook niet dat het wel functioneert.
Het is belangrijk klachten in kaart te brengen om zo
duidelijk te krijgen wat er anders aangepakt kan worden.
Bv. de communicatie m.b.t. de groepsindeling.
Stappenplan is duidelijk.
Evaluatie klachten wordt nog niet teruggekoppeld.
Bestuursformatieplan Wonderwijs: nog geen instemming
GMR.
Risico-workshop: welke risico's lopen we, hoe kunnen we
geld reserveren op de begroting.
Samenwerkingsverband Passend Wijs: financieel tekort,
Verband functioneerde niet. Wonderwijs loopt risico van 9
ton. Basisscholen dragen samen verwijzingen speciaal
onderwijs en moeten verplicht geld afdragen.
GMR functioneert beter dankzij werkgroepen.
Bezetting is niet optimaal, GMR bekijkt of een kleine
setting even effectief is.
Rondvraag: Hoe is stand van zaken t.a.v. aanvraag Unit
personeelskamer.
Paaltjes eind Wielewaolerspad: geen doorgang bakfiets.
Buurt is niet blij met parkeeroverlast.
Contact met politie
Oplossing nog niet gevonden. Eérichtingsweg?

Valentien: Notulen 08-02-2022 op website plaatsen.
Oproep TamTam nieuw lid oudergeleding MR
Lijst MR-lid bijwonen OV-vergadering

