
Notulen MR vergadering 30-06-2021

Aanwezig: Annemarie, Anne, Marieke, Carlijn. Het eerste uur: Mariet en Joris ivm presenteren
van het plan voor de besteding van de subsidie Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Voorzitter: Annemarie Notulant: Marieke

Bij deze laatste vergadering van het schooljaar kon Yvonne niet meer aanwezig zijn als oud
voorzitter. Dit was dus de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling waarbij Annemarie de
voorzittersrol heeft vervuld.

Mariet en Joris hebben het plan voor het NPO gepresenteerd. Doel hiervan is: het wegwerken
van vertragingen en het duurzaam versterken van de school.

Er is nu duidelijk welke bedragen er te besteden zijn. Naast het reguliere geld voor ‘21-’22 zal
de school vanuit het NPO een extra bedrag ontvangen om achterstanden weg te werken i.v.m.
meer leerlingen vanuit een achterstandssituatie.

De besteding van het reguliere geld noemen we voor het gemak NPO deel 1, dit is besproken
met team en MR en hiervoor heeft de MR al instemming gegeven.

Er is gedegen onderzocht waar achterstanden zitten en deze zijn in kaart gebracht. Op
verschillende manieren wordt hier gericht actie op ondernomen. O.a. door het inzetten van extra
handen in de klas/werken met kleine groepjes door de inzet van een onderwijsassistent,
leerkracht, RT-er, gymleerkracht om leerkrachten meer tijd te geven, en materiaal om dit
mogelijk te maken. (denk hierbij aan een extra bord voor het werken in kleine groepjes, nieuwe
taalmethode, methode voor SEL (Sociaal emotioneel Leren=> gedrag). Ook wordt er extra
begeleiding ingezet om de kleutergroepen te begeleiden bij het thematiseren, nieuwe manier
van werken (kwaliteitsonderzoek en verbetersuggesties).

Dat de MR nu heeft ingestemd met deel 1 van het plan is gunstig en belangrijk omdat er
spoedig een vacature opgesteld zal worden om bijvoorbeeld te zoeken naar een geschikte
leerkracht, deze zal worden ingezet om 3 dagdelen groep 7-8 te splitsen en daarnaast ook om 3
dagdelen te besteden aan begrijpend lezen.

Er is ook al een plan voor de extra gelden (NPO deel 2), dit bedrag is echter pas net bekend
dus hier wordt mogelijk nog aan geschaafd en zal door het team ook nog nader besproken
worden. Hierover beslissen we definitief na de zomer zodra het vaststaat.



Besluitenlijst

Besluit Datum

Annemarie zal de taak van voorzitter op zich nemen binnen de MR Juni 2021

PMR is akkoord gegaan met de eerder voorgestelde groepsindeling
voor het komend schooljaar.

Juni 2021

MR stemt in met NPO deel 1 30 juni 2021

Carlijn zal namens de MR zitting nemen in de BAC voor het
aanstellen van een extra leerkracht vanuit NPO deel 1.

Juli 2021

Nieuwe vergaderdata MR schooljaar 2021-2022 op woensdagen
van 15.00 uur tot 16.30 uur:

22 september 2021

3 november 2021

12 januari 2022

23 maart 2022

18 mei 2022

29 juni 2022

Juni 2021



Actiepuntenlijst

Actiepunt Wie Wanneer

Voor de zomer verstuurt Joris de
schoolgids naar de MR per mail ter
instemming.

Joris en MR Juli 2021

Na de zomervakantie wordt door Joris het
werkverdelingsplan en het jaarplan
afgerond en voorgelegd aan MR

Joris September 2021

Annemarie neemt contact op met Yvonne
voor verdere overdracht/informatie over
invulling voorzittersrol.

Annemarie Juli 2021

Annemarie maakt afspraken met Joris om
voorbesprekingen van de MR
vergaderingen te plannen.

Annemarie Juli 2021

We willen ons inschrijven voor de
basiscursus MR, indien mogelijk
gezamenlijk op stichtingsniveau.

MR Z.s.m. na de
zomervakantie.

De nieuwe vergaderdata en onderwerpen
opnemen in het activiteitenplan voor
schooljaar 2021-2022

Marieke Juli 2021

Oriënteren op een andere partij dan CNV
voor een MR partnerschap.

MR Voor einde
schooljaar 2021

Notulen MR op de website daarna een link
in de nieuwsbrief.

Marieke Na elke vergadering




