MR vergadering 11 januari 2022
aanwezig Nadia El Morabet, Fatima Chibani, Mustapha Jdamir, Els Heusinkveld
Notulist: Angeline Bakkers
Voorzitter: Lucinda van Vliet

Opening vergadering: welkom aan nieuwe leden. Uitslag verkiezingen wordt nog aan ouders
bekend gemaakt en de uitslag gaan we nog op de website zetten.
●
-

-

Notulen
Samenwerking Leerzaam, er is een go om te onderzoeken of het een goede,
passende samenwerking zal zijn. Zoals het er naar uitziet is dat het en zullen de
stichtingen in september samengaan.
Er moet een mapje komen op de website met de notulen (op nummer, Lucinda weet
hoe)
Notulen vastgesteld

Vraag Fatima: invallerspool, is dat niet iets voor ons? Uitleg: we hebben deze, maar ook de
invallerspool is leeg. Er zijn nu geen mensen om in te vallen.
agendapunten
●

NPO plan

weinig nieuws te melden op dit gebied. Annette zou daarover vertellen maar ze is ziek.
Iedereen heeft de stukken doorgelezen.
-

-

Vraag Nadia: ik lees iets over een nieuwe rekenmethode, komt er weer een nieuwe?
Antwoord: nee, dat stuk gaat over deze nieuw ingevoerde methode. Kleuterplein is
nu ingevoerd bij de kleuters.
Positief over aandacht voor de creatieve vakken.
Evalueren tijdspas, staat nu niet concreet beschreven.
Taal en rekenen interventies, ivm resultaten.

●
●
●

Meerjarenbegroting: Lucinda geeft uitleg over bijvoorbeeld verhuur, salarissen etc
schoolgids, komt volgende keer terug (Annette)
rondvraag, Fatima heeft enkele vragen
- De info van scholen op de kaart, is deze bijgewerkt? (in principe regelt
Annette dit)
- In de kalender staat een foutje, is dit opgemerkt? (Ja, helaas toen ze al
gedrukt waren)
- Hoe staat het met de Engelse lessen en muzieklessen? (deze worden nog
steeds gegeven)
- Klassenouders, een mooie manier om ouders te betrekken, kan dit weer
ingevoerd worden? (ivm Corona staat dat op een laag pitje, zeker het
bekijken weer waard als we weer in rustigere tijden zijn beland en de ouders
weer de school in kunnen)
- Kinderdagverblijven, misschien goed om daar reclame te maken.
- Rookvrij bord is weg bij het kleuterplein. Graag vervangen.
- Inloop groep 3, misschien goed om dat ook weer in te voeren.
- Promotie verkeersveiligheid, Fatima pakt dat met Debby op.
- Sporten op het schoolplein, Breda actief deed dat. Ze pakken dit ook weer op
maar ook hier is er door Corona veel verdwenen.
- De sjeu missen we een beetje in de school. De dingen waaraan school
meedeed zien we niet meer terug, zoals het nationale schoolontbijt, nationale
pannenkoekendag en dergelijke. Hopelijk wordt dat toch allemaal weer
opgepakt.
Conclusie: Corona heeft invloed op de ouderbetrokkenheid.

