Soort overleg

MR

Datum
Tijd
Aanwezig

12-05-2022
20.15 uur
Marjolein, Mieke, Miriam, Jules, Imke, Kim

1.Opening:
2. Notulen en mededelingen
Miriam:
- Op vrijdag komt er een bericht op ISY rondom een stukje “vandalisme”
binnen de school. Evt. tip: slot op de binnendeuren bij de klaslokalen.
- Schoonmaak: Er komt een nieuwe aanbestedingsronde rondom het
poetsen. Dynamiek is opgedeeld in 3 clusters, waardoor er nieuwe (ook
kleinere) partijen kunnen reageren. In het nieuwe schooljaar zal dit zijn
afgerond en wordt er met een nieuwe partij gestart. Dit wordt vanuit
Dynamiek gecoördineerd, alsook de werking van telefonie, printers enz.
3. Jaarplan 22-23
Binnen Dynamiek wordt er nog gekeken naar het jaarplan, maar in grote lijnen
is de opzet compleet.
We bekijken met name welke doelen en acties er staan bij:
Onderwijskwaliteit versterken
Onderwijs vernieuwen
Ontwikkeling Medewerkers
Omgeving integreren
Organisatie doorontwikkelen
Miriam licht de doelen en acties toe waar nodig.
In de eerste week van de zomervakantie komt er binnen Dynamiek een
zomerschool. De nadruk wordt gelegd op de sociaal emotionele ontwikkeling.
Meer info volgt na verdere uitwerking.
Nu corona meer op de achtergrond is hopen we weer stappen te kunnen zetten
binnen het thematisch werken (Jeelo).
Beweegonderwijs moet binnen het nieuwe schooljaar worden uitgebreid. (2x 45
minuten wordt verplicht) Hierover wordt nog gebrainstormd binnen Dynamiek
op welke manier we dit kunnen gaan vormgeven.
De Cito toetsen zijn/worden vernieuwd. Momenteel is er in de groepen 3 t/m 5
al gestart met de vernieuwde toetsen (cito leerling in beeld). Dit zal komend jaar
worden uitgebreid.

IKC (Integraal KindCentrum): Komend schooljaar wordt er bekeken of we met
Spring samen nieuwe stappen hierin kunnen zetten. Vanuit het brede
schooloverleg worden hierin plannen gemaakt om de samenwerking uit te
breiden.
Schoolplein: Er komt een zitkuil op initiatief van groep 8. Verder zal het
schoolplein worden veranderd. Het is de bedoeling dat het schoolplein meer
“blauw/groen” wordt. Dit houdt in dat er een beter leefklimaat komt, meer
ruimte om buiten les te geven, kinderen te laten ontdekken enz.
Rondom het maken van plannen voor het nieuwe schoolplein zijn we nog op
zoek naar een ouder om in een werkgroep deel te nemen. Miriam zal hierover
een bericht op ISY plaatsen.
Jaarplan komt volgende vergadering (of eerste vergadering nieuwe schooljaar)
nogmaals terug in de definitieve versie.
4. Begroting 22-23
Miriam geeft een toelichting op de begroting.
Op vraag van Mieke bekijkt Miriam de begroting van de overige lasten en komt
ze er nog op terug waar het verschil in begroting en uitgave in zit.
5. Formatieplan 22-23
De personeelsgeleding stemt in met het formatieplan.
6. Vakantierooster 22-23
Miriam licht het aantal uren lestijd toe. Naar de toekomst toe wordt de lestijd
goed geborgd.
Er wordt besloten om met ingang van komend schooljaar een snipperdag in te
zetten voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. (Vanaf 5 jaar is er
onderwijsverplichting)
Er wordt bekeken of er van 6 december een studiedag kan worden gemaakt.
Vakantierooster wordt alvast op ISY gezet.
7. MR-aangelegenheden
Huishoudelijk reglement (volgende vergadering)
8. Actielijst doornemen
9. Rondvraag
Agendapunt 7 en 8 worden doorgezet naar de volgende keer.
Mieke: ISY berichten niet van ISY afhalen voordat de activiteit is geweest.
Miriam pakt dit op met het team.

Mieke: Wat is de stand van zaken rondom de OV? De OV is zelf voornemens
om zichzelf op te heffen als OV en verder te gaan als een commissie. Hiervoor
zal de OV een ledenvergadering organiseren.
ACTIELIJST MR

BS MEGELSHEIM

2021-2022

datum

agendanr.

Actie

Wie

Wanneer

23-6

6

Onderwijsaanbod leerlingen die
leerstofaanbod basisonderwijs hebben
doorlopen.

team

2021-2022

20-5

3

Huishoudelijk reglement aanpassen
en opslaan binnen MR bestanden

Kim (mail van
Marjolein)

zsm

7-10

5

Schoolgids aanpassen en doorsturen
binnen MR

Miriam

zsm

25-11

5

Aanpassen pestprotocol,
terugkoppeling OMR

Miriam/team

zsm

10-3

4

Visie helder maken binnen
berichtgeving op ISY,
terugkoppeling binnen team.

Miriam/team

zsm

12-5

3

Oproep op ISY ouder in werkgroep
schoolplein

Miriam

zsm

12-5

4

Toelichting begroting overige lasten

Miriam

zsm

12-5

6

Aanpassingen vakantierooster
bekijken en terugkoppelen

Miriam/team

zsm

12-5

9

Terugkoppeling team ISY berichten
niet te vroeg weghalen

Miriam/team

zsm

