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Verslag MR vergadering dinsdag 6 juli 2021
Status van beleidsstukken

Door alle corona-perikelen stapelen de beleidsstukken zich op; naast de jaarlijkse schoolgids wordt er hard gewerkt
aan een nieuw schoolplan en een meerjareninvesteringsbegroting, en daar komen nu ook nog de NPO-gelden
(‘Nationaal Programma Onderwijs’) bij, die scholen krijgen om leervertraging en andere problemen door corona
aan te pakken. Het tijdelijke wegvallen van de Teuntje maakt het er ook niet gemakkelijker op, maar Rick doet zijn
best alles zo goed mogelijk in goede banen te leiden.
De begroting zit in de pijplijn, en komt na de zomervakantie. Het concrete plan voor de besteding van de NPO
gelden wordt ook over de vakantie getild omdat kwaliteit belangrijker wordt geacht dan tempo. De schoolgids heeft
een wettelijke deadline, en is in principe klaar, en zal aangevuld worden met de voornaamste speerpunten voor
aankomend jaar. Het schoolplan staat volop in de steigers en het huidige schoolplan is nog geldig tot eind van het
jaar, dus met afmaken wordt gewacht tot Teuntje terug is, omdat haar visie daarbij essentieel is.

Uitbreiding groepen 3

Er zijn onder zowel personeel als ouders zorgen geuit nu blijkt dat er volgend jaar in beide groepen drie 32 kinderen
zitten. De MR heeft zijn zorgen geuit; dit gaat in tegen het aannamebeleid dat uit gaat van een maximum van 30, hoe
heeft dit kunnen gebeuren? De oplossing die ter tafel kwam is om het schooljaar te beginnen met drie groepen 3 om
een goede basis te leggen (vooral met lezen), en die halverwege samen te voegen tot twee keer 32, met extra inzet van
onderwijsassistenten. Hoewel de MR zich hierin kan vinden is er ook geopperd na te denken over de optie om de
groepen het hele jaar apart te houden, omdat groep 3 zo’n kritieke fase is in de transitie van kleuter- naar
basisonderwijs waarbij enorme verschillen bestaan in het niveau van de leerlingen. Zo zou er een goede basis gelegd
worden voor deze groep leerlingen die ook al geen normale kleuterperiode hebben gehad. De financiën ruimte hiervoor
zouden moeten komen uit de NPO gelden.

Compensatie oudergelden

Dit jaar zijn er minder activiteiten geweest, en zijn de oudergelden deels niet uitgegeven. Hoewel er al korting was
gegeven bij de oudergelden voor afgelopen jaar, is besloten om ouders met schoolverlaters in groep 8 tegemoet te
komen in de extra bijdrage voor de afscheidsweek.

Belangrijkste overig nieuws
-

De MR heeft het werkverdelingsplan beoordeeld, en een paar aanpassingen voorgesteld. Het is aan de
personeelsgeleding om hier binnenkort instemming aan te geven.
Er zijn veel ouders en leerkrachten teleurgesteld over de kwaliteit van de schoolfoto’s. De school gaat dit
evalueren.

De volgende MR-vergadering is na de zomervakantie. Datum nog niet bekend.
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