Basisschool SamSam Oosterhout
Notulen MR 21-06-2022

Aanwezig: Oudergeleding: Harm, Mendy Afwezig: Bram
Personeelsgeleding: Marinke, Esther, Bernadette
Directie: Valentien
19.00 – 21.30 uur MR vergadering
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Opening & mededelingen

- Laatste schooldag 15 juli: Afscheid op vrijdagochtend
vanaf ongeveer 10.30 uur met ouders op het grote plein
i.p.v. donderdag middag.
- Er is nieuw meubilair voor groepen 8, directie en IB-ruimte
besteld. Offerte voor teamkamer en koffiecorner volgt nog
- 20 juni heeft het team voorlichting gehad over goed
ventileren/luchten en het gebruik van de co2 meter.
- Aanpassing data studiedagen:

- Er zijn 3 collega’s benoemd: Voor vervanging van
zwangerschapsverlof twee collega’s (groep 1-2 en groep 5)
en één voor de vijfde kleutergroep.
- Brief groepsindeling wordt 22 juni besproken met het
team en eind deze week of volgende week naar ouders.
-Ika wordt m.i.v. schooljaar 2022-2023 lid MR
personeelsgeleding.
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Verslag vorige vergadering
24-05-2022
Deur kleuters 8.15 of 8.20
uur

vastgesteld
In de Schoolgids 21-22 was vermeld dat de deur bij
onderbouw om 8.20 uur openging, maar dit werd i.v.m.
Corona maatregelen verzet naar 8.15 uur.
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Groep 1 vrijdag naar school

Voorstel schooljaar 2022-2023: deur weer open om 8.20
uur. Dit tijdstip wordt ook weer vermeld in Schoolgids en
TamTam. MR stemt in.
Voorstel: Schooljaar 2022-2023 de kleuters die t/m
december '22 instromen ook onderwijs op vrijdagochtend
aan te bieden. Dit geldt niet voor kinderen die vanaf januari
2023 op SamSam komen.
Huidige situatie: de jongste kleuters hebben vrij op vrijdag.
Groep 2 gaat vrijdagochtend naar school.
Schooljaar 2022-2023 zijn er dankzij inzet NPO-gelden 5
kleutergroepen. De groep oudste kleuters is niet groot: 1012 kinderen per groep. Er is ruimte om de jongste kleuters
die voor januari gestart zijn ook onderwijs te bieden.
Er kan geen garantie gegeven worden dat dit schooljaar 2324 ook zou kunnen.
Oudergeleding MR kan op dit moment geen instemming
geven.
MR mist een onderbouwd plan, gericht op de toekomst.
Als er dan nog NPO-gelden zijn, wil je dat dan in
onderbouw blijven steken?
Nadeel: Er komt een duidelijke scheiding tussen de
december en januari-kinderen.
Als kinderen dit schooljaar niet naar de BSO gaan, is het de
vraag of er daarna nog ruimte is op de BSO.
Het is moeilijk nu een inschatting te maken.
Voorstel: Tot januari opties onderzoeken.
Groepen kunnen b.v. op momenten samengevoegd
worden. Kan er een leerkracht ingezet worden om andere
taken op zich te nemen?
MR ziet de voordelen van onderwijs groep 1 op
vrijdagmorgen, maar wil duidelijkheid of SamSam dit ook in
de toekomst kan bieden aan alle groep1 kinderen.
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Terugkoppeling
ouderenquête

MR wil bij start schooljaar scholing over dit onderwerp:
Formatie-NPO en mogelijkheden onderzoeken naar
eventueel continurooster.
Iedere school is verplicht oudertevredenheid te meten.
Vandaar deze enquête.
Ongeveer 61 ouders, 25 % van de gezinnen hebben de
enquête ingevuld.
Terugkoppeling ouders MR: De vraagstelling werd als te
open ervaren. Input voor een groep kan wel iets
toevoegen. Deze uitslag zegt niet zoveel. Je moet

voorzichtig zijn om n.a.v. deze uitslag een conclusie te
trekken.
Studiedag Wonderwijs gaat verder in op
ouderbetrokkenheid.
Tip MR t.a.v. ouderbetrokkenheid: een maatje voor nieuwe
ouders.
Bij het intakegesprek wordt gevraagd of ouders een buddy
willen.
Ouders worden nog geïnformeerd over uitslag enquête.
Volgend schooljaar worden er weer koffieochtenden
gepland.
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Jaarplan
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Scholingsbehoefte MR
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Evaluatie MR 2021-2022
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Activiteitenplan MR
2022-2023
Terugkoppeling GMR
Input TamTam
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Vergaderingen plannen 22-23

Voorstel PMR: Geen werkgroep Staal-spelling en Blokplan,
maar ervaringen, voortgang en tips Staal-spelling en
Blokplan bij elke bouwvergadering bespreken.
Methode SEO en Taal: dit loopt al langer.
Tip MR: Data in de gaten houden zodat er geen
overbelasting in een bepaalde periode komt.
Info naar ouders via Parro over SEO, rekenen, spelling.
Er is weer behoefte aan een informatieavond en/of
minilesjes aan ouders.
Verstandig om via een bond te regelen CNV of AoB.
Harm neemt contact op. Onderwijs na NPO-gelden. Tijd om
na te denken over verandering: Overgang naar nieuwbouw,
continurooster of 5 gelijke dagenmodel.
Team heeft instemming op pauzetijden. Ouders MR ook
instemming.
Bij start schooljaar een terugblik 2021-2022. Mendy stelt
een korte vragenlijst op.
Speerpunten: Zorgkosten, Nieuwbouw, Verkeersveiligheid,
Communicatie, NPO-gelden-onderwijstijd groep 1-2.
Volgende vergadering
Korte samenvatting afgelopen jaar. Samenstelling MR –2223, info verkiezingen: Mendy verzorgt dit stukje
Voorstel vergaderdata MR 2022 – 2023
6 september 11 oktober
december 17 januari
april
23 mei
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Rondvraag

29 november
21 maart
20 juni

20
18

- Wie schrijft het jaarverslag? Harm.
- SamSamviering leuk voor ouders om mee te maken.
Tip: Rekening houden of taalgebruik ook geschikt is voor
jongere kinderen.
Samenspraak collega's: Wat willen we met de
SamSamviering?

- Starttijd vergadering 19 uur bevalt goed, maar niet voor
iedereen....
Voorstel standaard 19.30 uur, eventueel eerder als dat kan.
-Bernadette wordt in het nieuwe schooljaar vervangen
door Ika en wordt bedankt voor haar inzet.
Actiepunten::
TamTam: Mendy
Vragenlijst evaluatie MR 2021-2022: Mendy
Jaarverslag 2021-2022: Harm
Notulen website: Valentien
Contact AoB of CNV i.v.m. scholing: Harm
Activiteitenplan MR 2022-2023

