Notulen MR Vergadering 15 september 2021

Nummer: 1
Datum: Woensdag 15 september 2021
Wijze: Op De Rank
Aanvang: 20.00

Aanwezig:
Margreet Lienos Penningmeester (o.g.)
Daniel Kuijpers Lid MR (o.g.)
Sjoerd Bais Lid MR (o.g.)
Jaëla Kerst Lid MR (p.g.)
Lisette Poortman Lid MR (p.g.)
Marjolijn Knoop Afscheidnemend voorzitter (o.g.)
Peter Buitelaar Directeur P.C.B. De Rank
Martina de Lange Aankomend directeur
Hanneke Swaans Intern begeleider

Overlegvergadering (inclusief directie)
1. Mededelingen
Bij de twee kleutergroepen zijn koelinstallaties geïnstalleerd. Er is geen budget voor alle
lokalen, maar gaandeweg kunnen naar verwachting nog wel enkele andere lokalen worden
aangepast.
2. Bespreken jaarverslag en jaarplan (zie bijlagen, groot onderwerp daarom vragen vooraf
aan Peter mailen ter voorbereiding)
Antwoorden n.a.v. de vragen.
Digitale geletterdheid is ondergebracht bij IPC en wetenschap en techniek. Het is een relatief
klein onderwerp. De voorbereidingen lopen op dit moment. Er moet nog een programma
voor komen, de I-coach doet hier onderzoek naar. Het idee is dat er per leerjaar een serie
van acht lessen komt.

Betrokkenheid van kinderen. Je kunt het gesprek pas aangaan wanneer je weet wat je
kinderen wilt voorleggen. Er moeten nog vertaalslagen gemaakt worden voordat de
Klankbordgroep leerlingen betrokken kan worden.
Onderwijsaanbod begaafde kinderen. De zorgstructuur staat sterk bij kinderen die wat
extra’s nodig hebben. Voor de begaafde kinderen is alleen meer nodig, daar kunnen we nog
meer aan doen.
IPC en wetenschap en techniek. Het is de bedoeling dat er mensen naar binnen worden
gehaald en de klassen naar buiten gaan. Dit is nog in ontwikkeling binnen het project
Schoolkracht.
Begrijpend lezen. De huidige methode voldoet niet meer, het technisch lezen is onvoldoende
geborgd. De methodes Estafette en Atlantis gaan de leerkrachten de komende tijd
uitproberen. Deze twee methodes voldoen aan de nodige criteria. We hopen tegen de
kerstvakantie te weten welke methode het gaat worden. De tweede helft van het schooljaar
kan deze dan geïmplementeerd worden.
NPO wordt ingezet om extra mensen aan te nemen. Zij gaan ook klassen overnemen zodat
de leerkracht tijd heeft voor de uitvoering van de NPO-projecten.
Aansluiting VVE. Dat wil nog niet goed lukken, daar moet nog het nodige gebeuren. Martina
gaat initiatief nemen om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken.
Rekenen/wiskunde. De scores zijn voldoende, maar het kan nog beter. Het is de bedoeling
dat leerkrachten dezelfde taal gaan spreken tijdens de rekenlessen, zodat er een duidelijke
doorgaande lijn gaat komen. Het automatiseren wordt aangepakt en er gaan meer
materialen gebruikt worden tijdens de rekenlessen.
Resultaatgebied veiligheid IEP. Op dit moment gebruiken wij Zien. Omdat het stukje
veiligheid binnen IEP past, stoppen wij met de vragenlijsten van Zien. Er is ook nog een
aparte vragenlijst die naast IEP aangeboden zal worden. De kosten van IEP zijn incidenteel,
deze hebben te maken met de ontwikkeling van het team.
Waar staan wij voor als de Rank? Moeten we hier meer de diepte in gaan? Dit kan op een
later moment nog binnen de MR besproken worden.
3. NPO en lopende ontwikkeling jaarplan
Alle aandachtspunten worden uitgewerkt in een projectplanning. Het is volop in
ontwikkeling. Er komt een terugkoppeling naar de MR.
4. Ontwikkelingen rondom Corona
We wachten, naar aanleiding van de aanstaande versoepelingen, op een aangepast protocol
voor het basisonderwijs. De voorlichtingsavond willen we graag wel op school houden,
eventueel in kleine groepjes. Er komt een terugkoppeling naar ouders via de nieuwsbrief.
5. Hoe gaat De Rank de deuren weer openen voor ouders wanneer dat weer kan?
(toelichting Peter: op veel scholen wordt inmiddels gezocht naar een gulden middenweg:

verbinden met ouders en het optimaliseren van onderwijstijd
Iedereen wil graag weer meer verbinding tussen ouders, kinderen en leerkrachten. Het moet
wel op een veilige manier, niet meteen overvolle klassen. De onderbouw wil het graag weer
hebben zoals het was. Bij de midden- en bovenbouw worden nog verschillende
mogelijkheden besproken. Het is nog wel wachten op het protocol. De MR zou het fijn
vinden als de schooltijden weer gelijk worden.
6. Risico-inventarisatie en -evaluatie/ arbo-beleid
Het ligt stil. Het wordt doorgeschoven in het werkplan.
7. Actiepunten
Vrijwillige Ouderbijdrage. De MR gaat akkoord met het voorstel wat betreft de
ouderbijdrage. De OWG doet nog een herberekening in overleg met de Kascommissie. Als
daar nog nieuwe inzichten uit naar voren komen dan komt het onderwerp terug in de
MR.Anders wordt de bijdrage aangepast als voorgesteld.
8. Rondvraag
De volgende geplande MR vergadering: dinsdag 16 november 2021.
De schoolwebsite en Parro worden vervangen. We stappen af van het huidige systeem.
Lunch. De onderbouw eet eerst in stilte, daarna is er ruimte om te kletsen of luisteren ze
naar een luisterverhaal. In de bovenbouw wordt er gekeken naar een educatief filmpje of
wordt er voorgelezen. Kinderen in de onderbouw hebben iets anders nodig dan kinderen in
de bovenbouw.
In de herfstvakantie worden de toiletten van de bovenbouw gemaakt.
MR-vergadering (zonder directie)
9. scholing MR-leden (is daar al iets over bekend?)
24 november: 16:00 uur.
10. verdeling van taken: wie wordt nieuwe voorzitter, vice-voorzitter en secretaris?
(interesse aan de MR-leden graag voorafgaande aan vergadering doorgeven)
Voorzitter: Margreet
Vice-voorzitter: Daniël
Notuleren: rouleren.
Planning wie wanneer notuleert.
1. Woensdag 15 september: Lisette
2. Dinsdag 16 november: Jaëla
3. Dinsdag 21 december: Ruth

4. Woensdag 16 februari: Daniël
5. Donderdag 17 maart: Sjoerd
6. Donderdag 26 mei: Lisette
7. Woensdag 29 juni: Jaëla

Wordt de starttijd weer 19:00 uur?
11. vaststellen werkplan MR (concept bijgevoegd, met name aandacht voor bijlage A en B)
Volgende vergadering.

