Notulen MR van maandag 28-06-2021
Aanwezig: Rick, Suzanne, Rob, Ellen en Jennifer
Taakverdeling:
Jennifer notuleert
1. Mededingen.
Jennifer sluit dit schooljaar als nieuw lid aan bij de MR en wordt welkom geheten.
2. Schoolinspectie
Wij doen verslag van het verloop van de gesprekken met leerkrachten en directie. En hebben
als beoordeling/conclusie meegekregen dat wij als KC Willem Eggert de thuiswerk periode
goed hebben laten verlopen en dat de inspectie zeer tevreden is.
3. NPO gelden: Bespreking van het plan voor de NPO gelden, wij nemen de inhoud en
plannen door.
- Uitleg PLG commissies (rekenen, begrijpend lezen, ICT, Vreedzame school en
kunst/cultuur). Er is door elke commissie een ambitie kaart ingevuld en zij hebben
plannen gemaakt voor de aankomende jaren.
- De MR geeft instemming op het plan van de NPO gelden. De MR vindt het erg prettig
dat alle collega's zo goed betrokken zijn bij het plan en dat er voor iedereen evenveel
ruimte is geweest om ideeën aan te dragen. Ouders vinden filosofie een mooie
aanvulling op het onderwijsprogramma en zijn enthousiast. Vooral dat er breder naar
de ontwikkeling van de kinderen wordt gekeken dan alleen het cognitieve aspect. We
zouden graag een evaluatiemoment vanuit het team willen.
- Wel wil de MR dat er jaarlijks een evaluatie is om te kijken of wij nog op de goede
koers zijn.
Wij gaan nu eerst over op de instemmingspunten omdat dit nu de belangrijkste agenda
punten zijn. En zullen de andere agendapunten op de volgende vergaderingen bespreken.
4. Informatiegids
Wij nemen de inhoud door en bespreken ook het doel van deze informatiegids.
We gaan akkoord met de informatiegids. Met kleine aanpassingen voor dit schooljaar en
een plan voor aankomend jaar om naar de missie/visie te kijken en echt KC Willem
Eggert op de kaart te zetten.
Aanpassingen dit schooljaar
- Het vakantieoverzicht klopt alleen niet, dit is van dit schooljaar.
- We zouden bij het stukje taalspecialist graag toegevoegd willen hebben dat we ook
ervaring en specialisme binnen het kindcentrum hebben op het gebied van TOS.
Plannen voor aankomend schooljaar
- We zouden de missie/ visie graag wat scherper zien. Waar willen we heen? Wat
verstaan we onder toekomstmakers? Wat maakt ons uniek? Dit punt willen we
volgend jaar regelmatig terug laten komen op de MR agenda, zodat we onze visie
hierin mee kunnen nemen. Elke vergadering willen wij hier 30 min aan besteden.

5. Leerlingenstop: we bespreken deze beslissing vanuit KC Willem Eggert.
We gaan akkoord met een leerlingenstop om onze kwaliteit te kunnen waarborgen.
Daarnaast denken we dat we aantrekkelijker worden voor nieuwe collega's door kleinschalig
te werken.
•
•
•

•
•
•
•

We missen broertjes/ zusjes in dit stuk. Hoe werkt dit? Hoe komen zij op de wachtlijst
of zijn zij gegarandeerd van een plek?
Graag nog meer aandikken waarom we dit doen; om de kwaliteit te behouden en het
kleinschalige te waarborgen.
Opmerking over de telling van de wachtlijst. Als je je aanmeldt voor de rondleiding op
de website sta je op de wachtlijst. Misschien zijn dit ouders die pas over 3 jaar de
rondleiding komen doen. Is dit de bedoeling?
Willen we een samenwerkingsverband met andere scholen aangaan? Staat het netter
om meteen een aantal andere opties te geven of is dit niet wenselijk?
Tip om de afkortingen zoals ma voluit te schrijven.
Moet er in het stuk staan door wie de rondleiding gegeven wordt of leg je jezelf
hiermee vast mocht het anders te organiseren zijn?
Is het een idee om ouders te informeren als hun kind binnen 3 maanden voor de
gewenste datum niet aan de beurt gaan komen, zodat ze tijdig op zoek kunnen gaan
naar een andere school? Daarnaast voorkomt het dat wij veel gebeld gaan worden
over op welke plek een kind staat op de wachtlijst.

6. Rondvraag
- Afscheid cadeau Hetty.
- Vergaderingen op de woensdagen. 1ste vergadering woensdag 22 september 2021.

