Notulen van 4 oktober 2021
Aanwezig: J. Gelsing J. Venne, E.v. Merrienboer, B.v. Vugt (voorzitter), L.v.d.Wegen (secretaris)
D. Stevens, J.v.Dijk, M. v.d. Vijfeijken, R. Meijer
Afwezig: p.Heshof
Namens directie: K.v.Giessel
Namens de GMR: E. Meijer
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agendapunt
Opening
Vaststellen
agenda/
kennismaking
nieuwe leden.
Verslag directie

toelichting
19.30 uur
Robert Meijer en Maartje van de Vijfeijken stellen zich
voor aan andere leden.

actiepunt

Karin voert vaak een monoloog. Ze wil de vergadering
anders vormgeven. Bijv. Met een bepaalde stelling om
een gesprek op gang te brengen.
Lees de aangeleverde spullen thuis goed door dan
kunnen er gerichte vragen gesteld worden.
We zijn gestart met 16 groepen. Een lokaal in het
speellokaal. We hebben te veel vierkante meters voor
het aantal leerlingen. Daarom kregen we geen extra
lokaal. Obo is bezig voor een extra dagdeel in de grote
gymzaal voor de kleuters.
Wat neemt Ella mee naar de GMR: we zitten in een
spagaat. We hebben genoeg vierkante meters. Maar de
kober wordt niet meegerekend. Ze verwachten dat we
tso en bso hebben en psz maar ze nemen dit niet mee
in hun beslissing.
21 oktober heeft Karin het startgesprek met OBO dan
wil ze dit ook ter sprake brengen.

Idee:
iemand
brengt een
punt in.
Stukken zo
snel
mogelijk
doorsturen

Pasfoto
sturen naar
Lianne

Nieuwe mensen aangenomen. Onderwijs assistentes en
leerkrachten.
Peter heeft afscheid genomen. Het was een mooi
afscheid.
Informatieavonden zijn weer geweest.
Morgen studiedag. We bezoeken verschillende scholen.
4

Jaarplan en NPOschoolprogramma
2021-2022

5.

Jaarplan mr 20212022
Wat leeft er
onder de ouders?
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Rondvraag met
directie

Deel zonder directie.

We kijken er nog een keer naar en Karin beantwoordt
de vragen. De mr heeft hier in een eerder stadium al
goedkeuring aan gegeven.
Punten die ter sprake kwamen:
1.2 NPO gelden per leerling 700 euro. Dit is twee
malig. De gelden die nu uitgegeven zijn, zijn van het
eerste jaar. De extra onderwijs assistentes hebben een
contract voor 2 jaar.
2.3 10-14 jaar onderwijs. De fase van het richten = wie
doen ermee, het format wat het moet krijgen, die
gesprekken hebben plaatsgevonden.
5. De naam van het hoofdstuk is niet duidelijk. Kan dit
een andere naam krijgen.
Er wordt een punt toegevoegd: Sociale veiligheid bij
kinderen.
Ouders in de school, hoe denken we daarover?
Vanuit de overheid is er niet echt beleid meer over.
We beginnen met de groepen 1-2. De leerkrachten van
groep 1-2 gaan samen overleggen hoe we de ouders
weer binnenlaten
Sociale media: Aangegeven wordt dat het belangrijk is
dat er met de kinderen over gepraat wordt. (groep 7-8)
Kunnen de leerkrachten er onderling over overleggen
hoe ze daarmee omgaan. Karin gaat bij de OV
overleggen of zij willen investeren in een ouderavond
over sociale media.
Engels moet eerder gegeven worden vinden de ouders.
Er is een nieuwe methode aangeschaft. Vanuit het
voortgezet onderwijs wordt gezegd dat je er niets aan
hoeft te doen. Zij hebben er juist last van. Josje zoekt er
een onderzoek over op.
Voeding op school. Er wordt veel snoep getrakteerd.
Idee: ingezonden brief van een ouder in het Blaadje die
hier iets van vindt.
Hoe zit het met het continurooster. Er is nog geen
terugkoppeling geweest. Het merendeel van het team
ziet het niet zitten. Het speelt nog steeds bij de ouders.
De leerlingenraad wil het er ook met het mt over
hebben.
Waarom om 13.15 uur al gymmen? Dit is omdat we te
weinig gym tijd hebben.

Onderzoek
opzoeken
over Engels
op de
basisschool
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Vaststellen notulen
van 07-07-2021
Verkiezingen
voorzitter/vice
voorzitter en reserve
notulist
Mr jaarverslag

Deze worden goedgekeurd.

Verkeerseducatie

Zichtbaarheidsweek komt er weer aan.
We hebben het bronzen vignet van het Brabants
verkeersveiligheidslabel ontvangen.
GMR-vergadering heeft nog niet plaats gevonden.
Team: de info avonden zijn goed verlopen.
Het zomerfeest was erg gezellig en goed bezocht.

Verslag GMR, team
en ouders

Rondvraag

Babette van Vugt wordt de voorzitter.
Maartje van de Vijfeijken vicevoorzitter.
Edith van Merrienboer reserve notulist.
Wordt goedgekeurd en zal op de website geplaatst
worden.

Mr verslag
op site
plaatsen

Afscheid van onze conciërge meneer Peter was
geweldig.
a.s. dinsdag studiedag van OBO.
Hebben jullie de coronaperiode geëvalueerd?
Nee nog niet, de cororatijd is ook nog niet echt
voorbij.
Er waren best wel verschillen tussen de juffen
tijdens de lockdown. We hopen dat een volgende
lockdown niet nodig is, mocht het nodig zijn dan
zullen we dit punt bekijken.

Sluiting
Volgende vergaderingen: 16 november, 12 januari, 21 februari, 19 april, 9 juni en 13 juli
Actiepunten en besluitenlijst 2021-2022
Datum

actielijst

8-09-2020

Verslagje maken over deze
vergadering
Pasfoto sturen naar Lianne

4-10-2021
4-10-2021
4-10-2021

Punten inbrengen om over te
discussiëren.
Onderzoek over Engels op de
basisschool opzoeken.

wie

Babette, Jorien,
Robert en Phoepe
iedereen
Josje

besluitenlijst

