28 maart 2022 van 20.00u tot 22.00u
Locatie: ODS Engelenbergschool, lerarenkamer
Aanwezigen
Schoolgeleding: Paul Schoe, Marianne Koster (notulist), Lies Hoffs,
Oudergeleding: Jeroen Bolwerk (voorzitter), Govert Kruijtzer, Tina Reitsma
Schoolleiding: Saskia Houwing
Genodigden:

Agendapunt Wie
1) Opening en vaststellen
Na een late start bereiden we ons voor op een lange vergadering waarbij Jeroen voor de laatste
keer voorzit. Hierna zet Tina zijn taak voort.
2) Vorige actiepunten
i) Uitzetten enquête continurooster Allen
Daarover later deze vergadering meer.
ii) Ouderavond 10 mei 2022 inhoud geven: Tina en Marianne hebben samen met Martijn om tafel
gezeten om een beeld te vormen van datgene wat wenselijk is op een dergelijke avond en doet
hier kort verslag van. Marianne zoekt zsm contact met de potentiële gastsprekers. De deadline
voor het aanleveren voor een aankondiging in de schoolapp en het maandnieuws is 5 april.
iv) Uitkomst subsidieonderzoek ventilatie
Govert heeft een link voor interessante info mbt subsidie/ventilatie gestuurd naar Saskia. Zij heeft
deze naar de bovenschools bestuurder doorgestuurd.
v) Vacature invulling MR
Er zijn twee kandidaten, waarvan de tweede zich nog niet officieel bij de MR gemeld heeft. Deze
persoon wordt alsnog door Tina benaderd, waarna er, indien nodig, verkiezingen uitgeschreven
worden. Voor het geval het daadwerkelijk zover komt, heeft Saskia een kant en klaar document
klaar om dit in de schoolapp met ouders te communiceren, zodat er gestemd gaat worden. Er
wordt gestreefd naar een voorstelronde van beide kandidaten vóór de meivakantie.
3) Ingekomen stukken
Naast de gebruikelijke spam is er in de MR-mailbox niets noemenswaardigs binnengekomen. Ook
de mailbox wordt na deze vergadering overgedragen aan Tina.
4) Notulen 1 februari 2022 (ter vaststelling)
De notulen zijn goedgekeurd en worden zo snel mogelijk op de website geplaatst.

5) Verslag GMR vergadering 17 januari 2022
Er is tot op heden nog geen vergadering geweest. Op 6 april is de eerstvolgende GMRvergadering. Daarover in de volgende MR-vergadering dus meer.
6) Uitkomsten enquête continurooster
Saskia en Lies hebben samen de enquête vanuit de MR uitgezet naar ouders en alle uitkomsten
samengevat in een presentatie. De conclusie die getrokken kan worden naar aanleiding van alle
gegeven antwoorden door ouders:
61,7% van alle ouders is voor het invoeren van een continurooster. Het advies van de MR naar
aanleiding van de bevindingen uit de enquête: Kiezen voor optie 2, waarbij de groepen 1 tot met
4 op vrijdagmiddag vrij zijn.
Aankomende week gaat het Engelenpanel zich buigen over de ontwikkelingen mbt het
continurooster. Jeroen geeft aan dat hij een vergadering van het Engelenpanel wel zou willen
bijwonen.
7) Update terugkerende agendapunten
Schoolplein: Er is ondertussen gesproken met ouders die hierover mee wilden denken, de
kinderen zijn ingeschakeld om mee te denken en ook de leerkrachten in de werkgroep zijn op de
hoogte van de ontwikkelingen. Alle opbrengsten acties die nog komen gaan (sponsorloop en
dergelijke) zullen bedoeld zijn voor het schoolplein.
8) Mededelingen schoolleiding
Jaarplan NPO: De laatste studiedag is oa gewijd aan het herijken en tussentijds evalueren van de
ingezette NPO-plannen. Marjan en Saskia kijken voorzichtig al naar de huidige opbrengsten
Schoolweek!: Afgelopen week is gewijd aan het cultureel erfgoed in de stad. Alle groepen hebben
uitstapjes gedaan, waarin veel ruimte was voor levo, cultuur en geschiedenis. Van alle activiteiten
binnen de stichting wordt op dit moment een film gemaakt die als promotie voor de stichting
gebruikt.
Continurooster: Binnen het team is gekeken naar de mogelijke invoering van een continurooster.
De uitslag van de ouderenquête was hierin nog niet meegenomen.
Saskia en Marjan hebben een aftrap gedaan naar het opstellen van de groepsplannen per
2022-2023. Het team heeft hier al het eea mee geoefend. Volgend schooljaar wordt het officieel
ingezet.
De groepenshows worden weer voor een livepubliek gehouden. Fijn dat het weer kan!
Er zijn vanaf vorige week twee Oekraïense leerlingen bij ons gestart. Binnen de gemeente wordt
op dit momenten gewerkt aan een centrale, duurzamere manier van onderwijs voor deze
leerlingen. Tot er meer duidelijk is, blijven ze bij ons en zorgen we dat ze kunnen spelen en met
ons mee kunnen draaien waar mogelijk.
9) Rondvraag
geen
Terugkerende agendapunten:
1) Jaarplan 2020-2021 > NPO steun
2) Veiligheid in en rondom school
3) Ouderbetrokkenheid
4) Statusupdate schoolplein
Jaarplanning
maandag 28 maart 2022
maandag 20 juni 2022

Type
MR Vergadering
MR Vergadering

Thema

