
Agenda MR  vergadering 02 juni 2022

Locatie: Normandiëlaan

Aanwezig: Brigitte, Sofie, Jesse, Daniëlle, Marc, Colin, Lindsay
Afwezig: Janneke

19.30-21.00 met directie

1. Openstaande punten vorige notulen

Adreswijziging op notulen.

2. Up date Covid-19

-

3. Formatie schooljaar 2022-2023 instemmingsbevoegdheid

Teldatum wordt 1 februari = 314 leerlingen, dit wordt 319. Er wordt gerekend met 314.
Werkdrukgelden, subsidie en NPO gelden worden ingezet in formatieplan.
Normandiëlaan krimpt ontzettend. Daarom worden de instroomleerlingen geplaatst op de Calaislaan.

Groepsverdeling en leerlingenaantallen zijn gedeeld met MR. Documenten worden in Drive geplaatst.

2 instromers voorkeurlocatie? Eventueel met Little Jungle afspraken maken over mogelijkheden voor
wisseling van locatie.

Communicatie over formatie:

� Idee: formatie over eigen locatie delen via mail/Ouderportaal. Totale formatieplaatje delen in de

Nieuwsflits.

� Collega’s gekoppeld aan de groepen mag nog niet worden gedeeld. Vrijdag 10 juni gaat de

formatiebrief naar de ouders.

4. Jaarplanning/vakantierooster 2022-2023 (definitief)

Volgend jaar eerder de jaarplanning laten terugkomen in de MR voorkeur april. Dit i.v.m. de afstemming
van de vakantieperiodes van het VO.
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5. Financiën t/m maart (Cogix)

Alles is hetzelfde als in vorige periode. Vanwege coronatijd geen NPO gelden uitgegeven. €64.000,- kan nog
worden meegenomen in het volgende kwartaal. We liggen goed op koers, er is meer bestedingsruimte.
Formatie is hierin reeds doorberekend.

6. IEP uitslag

Resultaten staan op de Drive.

7. Koerskaart De Achtbaan – analyse

Koerskaart is doorgenomen + uitgelegd SKPO gemiddelde wordt met De Achtbaan vergeleken.
Vanuit de tussenopbrengsten is duidelijk dat de focus naar het reken- en begrijpend leesonderwijs moet
gaan. In de groepen 4 t/m 7 is het vaardigheidsniveau IV of V.

Koerskaart wordt gedeeld met ouders.
Idee Colin: speelse infographic maken van koerskaart.

8. Verkeer/Parkeren Calaislaan + samenwerking spilcentrum (Inbreng Colin)

Verkeer/Parkeren Calaislaan
Colin: parkeersituatie is verschrikkelijk (Calaislaan).
Idee:

- Wijkagent weer inschakelen om de situatie ’s ochtends en aan het eind van de schooldag in de
gaten te houden.

- Gele streep plaatsen op de stoep?

Gemeente evalueert na 3 maanden de verkeerssituatie opnieuw.

Samenwerking spilcentrum
Bijv. met de schoolfoto is hierin geen samenwerking gezocht heeft gelegen aan de plotselinge verhuizing.
Datum voor volgend schooljaar is reeds gecommuniceerd.

Voor volgend schooljaar is tevens reeds gesproken over afstemming en samenwerking (naschools aanbod,
…). Nog zoekende in de samenwerking en afstemmen.

9. Bouwplannen/verhuizing
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Aannemer is gevonden.

Gemeente staat garant voor kosten boven budget. SKPO investeert in duurzaamheid.
SKPO heeft subsidie vrijgegeven: De Achtbaan investeert dit in een duurzaam schoolgebouw.
Schoolplein wordt een ‘groen-blauw’ schoolplein, hiervoor wordt subsidie aangevraagd.
Natuurlijk speelmateriaal, water verweven.

In de planning staat vierde kwartaal 2023 gepland om in het schoolgebouw te betrekken, dit is echter geen
vaststaande datum.

Op de bewonersavond zijn zorgen uitgesproken over drukte rondom parkeersituatie hierover komt nog
een terugkoppeling.

10. Personeel
Janneke gaat de laatste week voor het schooljaar met zwangerschapsverlof. Ingrid V. neemt de groep die
laatste week over.

11. Terugkoppeling GMR als die er is.

Geen terugkoppeling.

12. Rondvraag

Inbreng Daniëlle, pestgedrag in de klas. Wat wordt hieraan gedaan?
Reactie Brigitte: Sociaal veiligheidsbeleid, inzet gouden weken en pestprotocol. Gespreksvoering is een
belangrijk onderdeel, tevens oudercontact. Ook wordt een plan opgesteld met doelen, waaronder een GO
met ouders. Leerlingen vullen vanaf groep 5 vullen vragenlijsten in, ook vragen over beleving in.

Daniëlle: Wat kan hier structureel aan gedaan worden?
Colin: Wat doen we wanneer het iedere dag dezelfde situatie na pauzes?

Colin: Hoe druk bezocht is de inloopochtend op beide locaties?

� Volgende MR-vergadering nemen we de punten mee.

� Volgend jaar op tijd in de Nieuwflits delen over de wandel 4-daagse. Kinderen kunnen ter promotie

De Achtbaan shirts worden gedragen.

� Communicatie: vanuit collega’s moet informatie op tijd informatie delen.

� Bureau Jong, communicatie naar ouders?
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