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1. Opening en vaststellen agenda
Voorzitter heet alle aanwezigen welkom.
2. Notulen 9 november 2021
Deze zijn te vinden op het algemene mailadres mr-opde10bunder@kom-leren.nl
Notulen zijn duidelijk. Actiepuntenlijst wordt nog aangevuld, samen met de actielijst van de huidige
vergadering. Aandachtspunt: geen namen noemen in notulen!
3. Ingekomen stukken
Enkele stukken laat ontvangen. Meeste stukken waren al eerder doorgestuurd.
- Concept begroting
Er komt een vraag over het veranderde bedrag voor huur… Dit heeft
betrekking op het gebruik van de gymzaal. Dit wordt nu centraal via het
bestuur geregeld.
- Jaarplan 2021-2022 evaluatie Kerst
Complimenten voor de opzet van het jaarplan. Dit is elke keer heel duidelijk.
Wél is er onduidelijkheid i.v.m de schoolsluiting… Kinderen moesten
thuisblijven en sommige leerkrachten waren wél op school. Dit klopt. Enkele
leerkrachten hebben ervoor gekozen vanuit school les te geven omdat dit
praktischer was en ze zo het digibord konden inzetten voor de onlinelessen. Zij
kwamen binnen via de speelplaats en hadden geen contact met collega’s.
- NPO gelden 10 Bunder evaluatie Kerst
Ook dit overzicht is duidelijk omschreven.
- Protocol basisonderwijs-speciaal basisonderwijs
Ter kennisgeving; wordt verder niet besproken.
- Brief aangepast beleid PO
Ter kennisgeving; wordt verder niet besproken.
- Basisvaardigheden vragenlijst scholen instellingen POSP
Lijst is door directie ingevuld, met in het achterhoofd de zienswijze van de
onderwijsinspectie. Meerdere vaardigheden zijn nog in ontwikkeling. Zo werkt
de school pas sinds dit schooljaar met specialisten, die vanuit hun expertise
de kennis en vaardigheden van het team uitbreiden. Verder hebben zij een
grote rol bij het analyseren van de citoresultaten en het overzien van de grote
lijn. Vanuit het bestuur is iemand aangesteld, die verbinding gaat maken
tussen bestuur, doelen e.d.
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- Bunderboek kwaliteitskaart klassenouder
Is besproken. AVG-proof communicatie is nog aandachtspunt.
Klassenouder wél/niet via whatsapp laten communiceren? Voorkeur gaat
ernaar uit om alles via SchouderCom te laten lopen. Dit kan alleen als alle
ouders de mogelijkheid hebben aangevinkt om berichten van andere ouders
te kunnen ontvangen.
Siilo-app wordt geopperd als alternatief. Deze zou beveiligd zijn.
- Bunderboek kwaliteitskaart trakteren
In ieder geval wordt niet meer getrakteerd met verjaardagen. Voor enkele
gelegenheden wordt een uitzondering gemaakt. Uiteraard zullen meningen
hierover verschillen en het schema kan dus vragen oproepen. Het is binnen
het team besproken en de meerderheid heeft uiteindelijk bepaald welke
keuzes er gemaakt zijn.
- Evaluatie geplande ontruiming
Het verbeterpunt (meer rust buiten, m.n. in bovenbouw) komt regelmatig
terug. Wellicht vooraf beter bespreken met de kinderen, vooral over het nut
van de ontruimingsoefening en het belang van het bewaren van rust.
- Jaarverslag MR 2020-2021
Is goedgekeurd. Verslag wordt ondertekend door secretaris vorige MR en
wordt daarna gepubliceerd op de website, bij de notulen.
- MR Reglement 2022
Aanvulling op artikel 24 c: Terugkoppelen naar KOW: Ouderbijdrage is nu eenzijdig
aangepast, hoort in overleg met MR te gaan.
- Oplegger MR November2021 – MR reglement
Oplegger wordt ondertekend door voorzitter en secretaris.
- Protocol verkoudheidsklachten tot thuisonderwijs met online volgen
Verandert steeds. Wordt verder niet besproken.
4. Mededelingen
- Ouders in school
Dit zal, na afschaffing van de covid-maatregelen, gefaseerd ingevoerd worden.
- Bouw
Aanbesteding is nog niet helemaal afgerond. Gaat duurder uitvallen, doordat
bouwmaterialen duurder zijn dan begroot.
Op 28 januari is er overleg van kom Leren met de wethouder; hoe hiermee om
te gaan? Extra budget?
Bij goedkeuring kan in maart begonnen worden met de
grondwerkzaamheden.
- Verkeersveiligheid rondom school
Leerlingenraad, lokale verkeersgroep en verkeersmedewerker van de
gemeente zijn hiermee bezig. Momenteel wordt er gewacht op de aanleg van
nieuwe gasleidingen.
Dit punt staat op dit moment even onderaan het prioriteitenlijstje.
-

Covid-19 update
We volgen de richtlijnen van de overheid.
Flitsbezoeken starten weer. Muziek en mindfulness gaan in eerste instantie
nog niet door. Specialistendagen gaan wél door. Momenteel rustig.

5. Zichtbaarheid MR via SchouderCom
Is in ontwikkeling.
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6. GMR vergadering 25 januari 2022
twee leden zullen deze online bijwonen.
7. Rondvraag en sluiting
Geen vragen.
Voorzitter sluit de vergadering.
Volgende vergadering is op dinsdag 8 maart
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