
Notulen MR vergadering 8 februari 2022
Via Meet
Aanwezig: Mike (voorzitter), Afke, Roos (notulen)
Afwezig: Bjorn, Marloes

● Opening
Annemarie sluit even aan bij de vergadering. Het gaat goed met haar en haar dochtertje, maar ze heeft
behoefte aan wat langer verlof. Ze heeft hierover met de bovenschools bestuurder contact gehad en
praktisch gezien kon het. In principe blijft ze nog vrij tot de meivakantie, daarna heeft ze dan weer tijd om
– samen met Mike – het nieuwe jaar voor te bereiden, jaarplannen te schrijven, en de overdracht te
doen.

● Notulen goedkeuren
Geen opmerkingen.

● Mededelingen
Geen mededelingen.

● Schoolndersteuningsprofiel (SOP)
Binnen het samenwerkingsverband hebben alle scholen een SOP. Het laat zien welke ondersteuning
een school wel/niet aan kinderen kan bieden. Het document is nog opgesteld met Annemarie in
september, bij de vorige MR-vergadering was het nog in concept. Mike is er met Kim nog een keer
doorheen gegaan om de puntjes op de i te zetten. Afke heeft er weinig op aan te merken.
Het is Mike opgevallen dat onze school wel veel aanbiedt, dat kan een risico zijn. Het betekent dat je
veel kinderen aan kunt nemen, maar daar moet je wel goed op letten. Afke geeft aan dat hier in het
verleden sprake van is geweest en dat er wel ruimte is om hier in op te treden als directie.

● Ambitiekaart schoolondersteuning
Afke is het opgevallen dat de leerlingrapporten niet gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn, als een
soort portfolio om hun groei te laten zien. Het is in haar optiek nu eerder een soort plakboek. Het is de
bedoeling om hier een digitaal rapport van te maken. Het wordt genoemd in de basisondersteuning.
De ambitiekaart is een vrij standaard ingevuld document, waarbij het van belang is duidelijk te maken –
met name voor de leerkrachten – wat wij wel en niet bieden qua ondersteuning. Roos vindt het een zeer
uitgebreid document met heel veel tekst. Het is in eerste instantie een intern beleidsdocument, er volgt
nog een uitwerking in een kaart die toegankelijker is.

● Tussenevaluatie continurooster
Mike wil hier graag het perspectief van de leerkracht bij betrekken, dus stelt voor het naar de volgende
keer te verplaatsen. Afke en Roos zijn het daar mee eens.

● Gym
Dit punt stond in principe al op het jaarrooster om over bij te praten maar er zijn ook ontwikkelingen. We
hebben nu Lonneke op vrijdag maar per 8 maart ook een vakleerkracht op de dinsdag. Hij komt bij SKO
in dienst.
Roos vraagt nog hoe het ervaren wordt dat groep 3 mee gaat met de middenbouw op vrijdagochtend.
Het werd vorig jaar als een onderbreking van de lesdag ervaren dat zij naar de gymles gingen, maar nu
gaan ze direct aan het begin van de dag. Dat is waarschijnlijk minder problematisch, aangezien Mike nog
geen klachten heeft ontvangen.

● Schoolplein



Mike heeft ook aanbieder Hercules gevraagd een tekening te maken. Die is deze week gepresenteerd.
Hij heeft het al gedeeld met het team, met de leerlingenraad en nu met de MR. Volgende week in de
teamvergadering zal er een besluit genomen worden welke partij het wordt. Het is de planning om in de
zomervakantie te gaan werken.

● Onderwijscafé
Helaas staat er geen volgend onderwijscafé in de jaarkalender. Mike gaat proberen deze te plannen en
daar de plannen voor het schoolplein te presenteren. De vraag is of het kan, als de maatregelen het niet
toelaten kan het evt buiten. Is het een presentatie van de plannen of mag men er nog iets van vinden?
Liefst wil Mike dat men nog ideeën kan aanleveren. Hij gaat met Hercules in overleg over de
mogelijkheden daaromtrent. Ander thema wordt dan waarschijnlijk ook het pedagogisch klimaat.
Volgende week is er ook weer een studiedag voor het team. Mogelijk kunnen we roulerende sessies
organiseren met deze onderwerpen, waarbij de ouders in shifts langs de onderwerpen gaan.

● Rondvraag
Roos vraagt of het mogelijk is een pagina of een omgeving te maken waar de MR kan werken? Dat
wordt lastig, maar Mike gaat er toch achteraan.
Roos vraagt of de foto’s in de parro-app geupdate kunnen worden. Dit is ook voor nieuwe leerkrachten
handig. De school heeft van alle kinderen een pasfoto ontvangen van de Sgoolfotograaf. Mike gaat
navragen of dit op korte termijn kan gebeuren.


