Notulen MR-vergadering 9 december 2020
Aanwezig (digitaal): Jeroen Bolwerk (voorzitter), Sebastiaan Bastiaans, Paul Schoe,
Saskia Houwing, Marianne Koster, Lies Hoffs
Afwezig: Edwin Burgman (penningmeester, genodigde)

Agendapunt

Wie

1)

Opening en mededelingen

Jeroen

2)

Ontwikkeling financiën MR en SR
Edwin
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende keer, tenzij Edwin het een en ander schriftelijk aan wil
leveren.

3)

Hoe gaat het?
Allen
Het gaat relatief goed met iedereen. Sebastiaan is blij dat de kappers tóch open zijn. ;-)
De corona-naweeën bij Paul duren langer dan gedacht, maar hier wordt aan gewerkt. Lies is blij dat
Sinterklaas achter de rug is en de kerst in zicht komt. Saskia is een stuk positiever dan net na de
herfstvakantie. Ook bij Jeroen is alles goed. Fijn!

4)

Actiepunten
Jeroen
a) Edwin uitnodigen voor Financiën OR / MR toelichten
→ Zie punt 2.
b) Actie ontwikkeling schoolplein → behandelen onder terugkerende agendapunten.
c) Vacature invulling MR-lid
Er is vanuit de ouders geen respons gekomen op de vacature. Er zijn in de teamvergaderen een aantal
namen genoemd van ouders. Lies zorgt dat de namen van de ouders bij Jeroen terechtkomen, zodat hij
deze kan benaderen.
d) Onderzoeken teruglopende instroom kleuters
Saskia heeft overleg gehad met Heidi, de wijkverbinder, en haar gevraagd waar ze alle informatie kan
inzien over de populatie in de wijk. Hier gaat ze binnenkort naar kijken. Ook bovenschools zal over de
terugloop de instroom gesproken worden.

5)

Ingekomen stukken
Jeroen
Er zijn geen stukken die besproken kunnen worden. In het postvak ligt het eea. Saskia zorgt dat deze zaken
bij Jeroen terechtkomen.

6)

Notulen 27 oktober 2020 (ter vaststelling)
De notulen zijn goedgekeurd en worden zsm op de website geplaatst.

7)

Verslag GMR vergadering
Jeroen/Paul
Paul was afwezig, maar Jeroen was wel van de partij en doet verslag: Het was een goede eerste
vergadering waarbij ook Irma voor het eerst aanwezig was.
Besproken is oa het volgende:
De samenwerking met Prokino. Dit punt is doorgeschoven naar de schooldirecteuren. Saskia weet er
het volgende over te melden: Er is gebrainstormd over de toekomst van stg. OOK icm Prokino. De
Engelenberg heeft een goede samenwerking met Prokino. Ook de communicatie is goed. Dat is niet op
alle scholen het geval. Er komt daarom een strategisch beleidsplan waarin, wensen, dromen en
speerpunten genoemd worden, om zo de samenwerking te bevorderen. Wens van Saskia is dat er bij
Prokino meer expertise komt op het gebied van zorg, voor oa de leerlingen met een VVE. Op 10

Marianne

-

-

februari is er een nieuw overleg. Het inrichten van kindcentra is ook genoemd. Ons gebouw is hiervoor
niet geschikt, maar er zijn wel mogelijkheden op andere scholen binnen de stichting.
De begroting: Er zijn veel vragen over gesteld. Er wordt naar gestreefd om op alle scholen een
vergelijkbare basis aan te brengen als het gaat om leermaterialen. Jeroen is positief over de inbreng en
houding van Irma hierbij.
‘t Scala gaat vernieuwen. Daarnaast wordt een van de directieleden aldaar ook kwaliteitsbewaker.
Hiermee krijgt zij een dubbele rol binnen de stichting.
Het protocol voor de gymbevoegdheid heeft een aantal punten ter verbetering gekregen.
De verhuizing van Stichting OOK: In de Stadskazerne wordt een ruimte gehuurd.
De vergoeding van de Raad van Toezicht wordt verhoogd, na goedkeuring van de GMR-leden. Er zijn
twee vacatures voor de Raad van Toezicht, waarvoor nog steeds geen invulling gevonden is.
Afgesproken is dat de Raad van Toezicht aangeschreven wordt, omdat er meer actie vanuit de Raad
van Toezicht wordt verwacht, aangezien in januari twee betreffende leden al vertrekken.
Linda (ouder Vila Nova), Suzan (leerkracht ‘t Scala) en een ouder van ‘t Scala dragen samen de
voorzitterstaken binnen de verschillende vergaderonderdelen van de GMR-vergaderingen.

8)

Update terugkerende agendapunten
Veiligheid: Niek Verhoef heeft namens de gemeente een aantal toezeggingen gedaan: De stoep wordt
verhoogd en hiermee doorgetrokken. Ook wordt het onderhoud rondom de school bekeken.
Sebastiaan gaat komend voorjaar nogmaals in gesprek om zodoende op de hoogte te blijven
en een vinger aan de pols te houden van de ontwikkelingen van het oude HBS-gebouw.
Tevens geeft hij aan dat de bak rond de boom, die nu vierkant is, rond wordt.
Schoolplein: Jeroen en Erik hebben contact met Irma gehad om te kijken welke financiële mogelijkheden er
vanuit de stichting zijn. Er zijn geen toezeggingen gedaan over concrete bedragen, maar Irma
was wel enthousiast. Saskia geeft aan dat Irma ook naar haar toe ook erg enthousiast was
over het contact met de heren Bolwerk. Wordt vervolgd! Volgende week dinsdag gaat de MR in
gesprek met het Engelenpanel.
Ook zijn er contacten aangeboord met bedrijven (oa Nijha) die flink ervaring hebben met het
ontwerpen, realiseren van dergelijke projecten, maar ook kennis hebben van verschillende
subsidiebronnen.
De leerkrachtgeleding wordt gevraagd om binnen het team eens te onderzoeken wat de
wensen voor het plein zijn. Na het overleg met het Engelenpanel zal Jeroen laten weten wat er
van de leerkrachtgeleding precies verwacht wordt.
Het plein is eigendom van de gemeente. Daarom moet er goed geïnventariseerd worden wat
er wel en niet mogelijk en toegestaan is tav de renovatie van het schoolplein.

9)

Mededelingen schoolleiding
Saskia
Naar aanleiding van het opgestelde jaarplan wordt er op dit moment gewerkt aan de volgende zaken:
1.) Kwaliteit van instructie op pedagogisch en didactisch handelen: Is in volle gang. Iedereen filmt een
spellinginstructie en gaat in januari op collegiale consultatie bij een rekenles. Kleuterleerkrachten filmen een
les waarin te zien is dat de leerlingen gericht oefenen in de hoek(en) met de gestelde doelen.
2./3.) Saskia en Marjan hebben na flink onderzoek een nieuw LVS gevonden. Het team is door middel van
een presentatie op de hoogte gesteld van het feit dat we na de kerstvakantie gaan werken met IEP. IEP
past erg mooi bij onze daltononderwijs en daltonvisie, onze populatie, de referentieniveaus waarmee veel
methodes al werken en het sluit mooi aan bij onze eindtoets. De IEP toetsen worden digitaal afgenomen en
genereren zo een mooie en uitgebreide analyse. Hart en handen worden ook getoetst: Hoe leert een kind?
Hoe is het creatieve denkvermogen? Ook dit sluit weer heel mooi aan bij ons daltononderwijs.
Saskia en Marjan maken een implementatieplan hiervoor. Alle leerkrachten hebben de opdrachten gekeken
om te gaan rondneuzen binnen IEP. Na de kerstvakantie wordt dit verder besproken. In februari worden ook
de analyses en groepsplannen verder aangepast en bekeken.
Sebastiaan vraagt zich af of deze gegevens ook gebruikt kunnen worden bij de landelijke vergelijking van
schoolresultaten. Saskia geeft aan dat deze resultaten hierin meegenomen kunnen worden: IEP is een
COTAN-gecertificeerd toetsinstrument.
4.) Nieuwe taakbrieven. De werkgroep is er erg goed en druk mee bezig. De betreffende leerkrachten zijn
het een en ander aan het uitproberen. Na de kerst worden meer leerkrachten hierin meegenomen.
5.) Implementatie Pluspunt rekenen: Het is een terugkerend punt op de vergaderingen. Er wordt hard aan
gewerkt.
6.) Technisch lezen: Er is een nieuwe methode (Karakter) uitgeprobeerd om het technisch lezen te
verbeteren. Naar alle waarschijnlijkheid wordt deze methode komend schooljaar in groep 4 en 5 ingezet.
7.) Atke en Saskia zijn bezig met het opstellen van een handleiding/protocol voor Close Reading, waarin alle
input vanuit het team die op de laatste studiedag geven is, meegenomen wordt.

Geboorteverlof Martijn: De afgelopen weken is Martijn op de maandagen vervangen door meester Jorne. Echter,
hij heeft een nieuwe aanstelling op een andere school gekregen. Dries is daarom gevraagd om de resterende
maandagen te vervangen, waarbij de leerkrachten die vrij zijn op maandag gevraagd zijn eventueel
ziektevervanging te willen doen. Na de voorjaarsvakantie is Martijn zelf weer fulltime aanwezig.
Danielle is twee weken geleden geopereerd. Afgelopen week is ze weer begonnen.

Saskia is benaderd door RTL4 voor een tv-programma (Dit Is Holland), waarmee de school op de kaart gezet zou
kunnen worden. Alle details zijn nog niet bekend. Hier gaat Saskia mee aan de slag. Jeroen en Sebastiaan staan
hier positief en welwillend tegenover: Een mooie manier om de school meer bekendheid te geven, wellicht!
Rondvraag
Paul: Het teruglopend leerlingaantal is een besproken punt in de GMR geweest. Daarin is besproken dat er
sprake van een landelijke daling is, met een voorspelde toename over ongeveer 2 jaar. Wellicht is dit een
verklaring voor de huidige situatie.
Terugkerende agendapunten:
1) Jaarplan
2) Veiligheid in en rond de school
3) Schoolplein
Jaarplanning
1 september (dinsdag)
26 oktober (dinsdag)
9 december (Woensdag)
15 januari (vrijdag)
26 januari (Dinsdag)
11 maart (donderdag)
1 juni (dinsdag)
12 juli start zomervakantie

Type
MR vergadering
MR vergadering
MR vergadering
Inloopochtend, nieuwjaarsopening
MR Vergadering
MR Vergadering
MR Vergadering

Thema
Jaarplan/schoolplan
………..
………..
Contact ouders
………..
………..
………….

