
Notulen MR vergadering 29 september 2022
Aanwezig: Bjorn (voorzitter), Kim, Annet, Afke, Roos (notulen)

● Opening
Bjorn opent de vergadering en heet Annet welkom als nieuw lid. Kim zal als directie alleen aansluiten
bij de onderdelen die voor hem van belang zijn. Hij wil het aan de MR overlaten om de zaken
zelfstandig te kunnen bespreken.

● Big Rocks uit Jaarplan (Informeren, directie aanwezig)
Iedere school heeft 2 speerpunten (Big Rocks), maar er zijn nog een aantal andere punten die we
ook graag willen oppakken. Kim is er bang voor dat de Big Rocks daardoor niet met de volledige
aandacht opgepakt kunnen worden, er moeten keuzes gemaakt worden. Het team deelt dat gevoel.

Op een whiteboard zijn de 2 Big Rocks met post-its uitgewerkt: wat is het hoofddoel, welke
tussendoelen staan er in het jaarplan tot aan de herfstvakantie. Kim legt uit dat hij het proces even
heeft laten stilstaan en vertragen, om praktische acties te kunnen bepalen.

Big Rock 1 = Taal/lees onderwijs versterken – meer lezen (van 15 min per dag naar 2x 20 min) en
leesplezier vergroten (andere soorten boeken aanbieden, meer uitwisselen los van de bieb (dat
vraagt namelijk begeleiding)). Er is externe deskundige vanuit SKOWF aangevraagd. Er is een
leerkracht die werkzaam is op school in Andijk langs gekomen en zij heeft geobserveerd en het team
geadviseerd, tips gegeven en het ook over de programma’s gehad die worden gebruikt.
Afke voegt toe dat het ook van belang is om het lezen in de andere wereldoriëntatie lessen terug te
laten komen, je kunt bij de bibliotheek een boekenpakket bij het thema bestellen.
Roos benoemt dat het goed is om ouders hier ook bij te betrekken, maar dan hebben ze wel de
soortgelijke tips nodig. Lezen (en voorlezen) moet ook vooral voor kinderen en ouders leuk blijven,
het moet geen strijd worden.
De pilot taalmethode loopt, want eind van het jaar moet er een nieuwe methode gekozen zijn.

Big Rock 2 = Bouwen aan ‘pedagogisch huis’ – hier zijn we vorig jaar mee begonnen. In de gouden
weken is er aandacht voor een fijne sfeer in de klas/school. Simone Mark van het Centrum voor
Pedagogisch Contact (CPC) komt weer terug. We gaan bekijken; wat hebben we vorig jaar gedaan
en is het geland en ivm de vele nieuwe collega’s; de visie (opnieuw) ophalen. Begin december komt
ze in de klassen kijken, hoe is ieders pedagogisch “kompas”? Simone adviseert hoe je pedagogisch
tact toe kunt passen. Er volgt een studiemiddag in februari waarbij wordt teruggekeken op alle
ervaringen. Vanaf dan gaat het team beginnen met de implementatie, Kim heeft CPC alvast
gevraagd na te denken wat er vanuit hen nog nodig is.
Kim wil dit graag doorvertalen in leefregels voor de school.

We bespreken hoe we ouders bij de 2 Big Rocks kunnen betrekken, zodat hier ook thuis aandacht
en begrip voor is. In iedere nieuwsbrief zal er kort aandacht aan besteed worden.

Roos vraagt of er al een ouder beschikbaar was voor hulp in de bieb (1e vrijdag van de maand) en
meldt zichzelf hiervoor aan.

● Ingebracht punt Sectorplan Covid-19 (Informeren, directie aanwezig)
Kim heeft informatie van het ministerie gedownload. Hij wil graag met Bjorn afstemmen hoe snel we
kunnen overschakelen op thuisonderwijs en of alle digitale acties daartoe zijn voorbereid. Aan de
hand van een kleurenschema worden de gradaties bepaald. We spreken met elkaar uit dat we
hopen dat het rode scenario niet aan de hand zal zijn.
Kim gaat de informatie alvast delen met de ouders, zodat ze zich realiseren dat deze scenario’s weer
op kunnen spelen.
De tip wordt nog gedeeld dat in geval van uitval van docenten ivm ziekte, waarbij geen vervanging
geregeld kan worden en waardoor een klas langere tijd thuis komt te zitten, het overwogen kan
worden te rouleren in de klassen. Zo wordt het thuiszitten verdeeld over de verschillende klassen.

● Jaarverslag MR concept (Informeren)
Roos heeft een concept opgesteld maar wil van de anderen weten wat van belang is om te
vermelden. Bjorn: de Big Rocks. Afke: wij zijn hierover geïnformeerd, maar hebben niet actief mee



besloten. Wel over de aanstelling van een nieuwe/tijdelijke directeur en het nieuwe schoolplein. Ook:
corona communicatie.
Bjorn vindt het wel belangrijk de Big Rocks te benoemen, want meenemen van de MR is wel heel
belangrijk. We hebben ook meegepraat over de invulling van het vakantierooster (m.n. met
betrekking tot de meivakantie).
Annet: punt over scholing voor de MR hoeft er niet in.
Afke: zet op een rijtje waar we ieder jaar mee bezig zijn.

● Vaststellen jaarplanning (Goedkeuren)
Op de jaarplanning heeft Bjorn toegevoegd wat het doel is van de bespreking; informeren,
bespreken, vaststellen. Sommige onderdelen staan er op om niet te vergeten.
Afke benoemt dat we de start van de werving van de nieuwe directeur ook op de agenda moeten
zetten, Bjorn plaatst het in januari 2023.
Vergaderdata en -tijden zijn opgenomen. Iedereen kan zich hier vooralsnog in vinden (m.u.v. 17
november), mocht het nodig zijn dan kunnen we het tzt aanpassen.

● Samenstelling MR en taakverdeling (Bespreken)
Iedereen is blij dat we met Annet weer op volle sterkte zijn en kan zich in de taakverdeling vinden. Er
is geen vertegenwoordiging in de GMR (gemeenschappelijke MR van de SKOWF). We gaan
proberen hier een ouder voor te zoeken, Bjorn bespreekt dit met Kim.

● Werkafspraken MR (Bespreken)
De agenda verschijnt een week van tevoren op de drive. Bjorn stuurt een berichtje. De notulen
worden daar ook gezet, Roos stuurt een berichtje en iedereen kan daar een week op reageren,
daarna kunnen ze op de site gezet worden.
Bjorn wil zo min mogelijk met een rondvraag werken en de leden ingebrachte punten in laten dienen.

● Rondvraag
Roos vraagt naar het Gezonde school certificaat – dat is verlengd tot 2025, met dezelfde
aandachtsgebieden (voeding en beweging)
Roos deelt mee dat ze sinds kort secretaris van de Dorpsraad Zwaagdijk-West is en dat daar in een
vergadering als aandachtspunt drukte op het fietspad (Zwaagdijk) naar voren kwam. Veel scholieren,
kinderen van de Lidwina, racefietsers, elektrische fietsen. Ze gaat onderzoeken wat hierin,
bijvoorbeeld vanuit de gemeente, ondernomen kan worden.

Volgende datum 17 november onder voorbehoud, Roos moet checken. Anders 23 november 17.00 uur.


