
Notulen MR  vergadering 12 januari 2023

Aanwezig: Linda, Nadia, Colin, Brigitte, Jesse, Sofie en Lindsay

Met directie

1. Rondvraag

Ingestuurde punten:
- Wisselende locaties met nieuwe leerlingen: ophaaltijd. MT neemt contact op met de betreffende

ouders (tegen de tijd dat de leerlingen starten).
- Data website/app; reeds aangepast (en nu ook gelinkt aan elkaar).
- Beleid met uitdelen materialen (voorbeeld doppers, vanwege dat er dozen ‘kwijt’ waren door

post-leverancier); benoemd op school, maar is niet bij iedereen op dezelfde manier overgekomen.
In het vervolg als school nadenken over de aanpak bij soortgelijke gebeurtenis.

2. Personeel

- Mirèse: vrijdag 20 januari zwangerschapsverlof. Lois start op 23 januari fulltime.
- Janneke: terug op maandag 20 maart (in groep 6). Lois blijft dan parttime werken.
- Silke: gaat uit dienst. Sandra vervangt de maandag in groep 7 tot het einde van het schooljaar. Voor

Silke geen vacature, i.v.m. natuurlijke afvloeiing.
- Michael: zocht leerwerkplek. Vervanging voor Nadine (bij zwangerschapsverlof). Start 27 februari.

Op 3 februari stelt hij zich voor aan het team. Vooral werkzaam op locatie NL (kleinschaliger).

3. Financiën (Cogix)

Positief geëindigd vorig schooljaar; vanwege NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden. Gelden
zijn verlengd tot 2025 (hoeven dus niet jaarlijks te worden besteed).
Komend schooljaar: staat dat we negatief uitkomen (dalend leerlingenaantal en beginnen met
afschrijven van de nieuwbouw). Personeelslasten zijn hoger, gaan bekostigd  worden vanuit NPO
gelden -> inzet ondersteuners en onderwijsassistenten.

4. Bouwplannen/verhuizing

Bouwplannen: 17 november ultimatum omgevingsvergunning � afgekeurd (welstand en stikstof).
Welstand gaf aan het gebouw te sober te vinden. Vanwege begrotingstekort kan er niet veel meer
gedaan worden. Er worden in bestaande gevel door middel van de stenen aanpassingen gemaakt
(plaatsing stenen wisselend bijv.). 31 december zou het nieuwe plan beoordeeld worden.,
gemeente heeft om uitstel gevraagd. 11 februari is de nieuwe deadline.
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1 februari werd gestreefd dat de units staan (niet realistisch gebleken). Dan moeten we zelf nog de
interne zaken regelen (bekabeling etc.).
De gemeente stuurt nu aan op de plaatsing units per 1 april. Verhuizing volgt daar daarop, in de
meivakantie indien realistisch.
Bij iedere keuze goed kijken naar de effecten en de gewenste effecten.
Team wordt binnenkort op de hoogte gebracht. Gedeelde informatie wordt afgestemd met SALTO.

5. Sociaal emotionele ontwikkeling & veiligheid

Kwink aangeschaft met NPO-gelden. Schoolbreed aan de slag met dezelfde Kwinkslagen.

ZIEN: verlenging gekomen, zodat er meer tijd is voor het zoeken naar een nieuw systeem. De
leerlingvolgsystemen zijn ook sociaal emotionele leerlingvolgsystemen gaan ontwikkelen; maakt het
aantrekkelijker om een nieuw en geïntegreerd systeem te kiezen.

Sociale veiligheid; jaarlijks gemonitord. Wordt uitgewisseld met de inspectie. Afname voorjaar.

Zonder directie

1. Openstaande punten vorige notulen

- lunchpauze tijden en invulling

Vragenlijst maken over de lunchtijden � deze vragen gaan meegenomen worden in de WMK-vragenlijsten.
� Gaat over de daadwerkelijke tijd dat de leerlingen kunnen eten. Kan er bij inschieten door het e.e.a.

Colin heeft in een artikel gezien dat 20 minuten goed zou zijn. Onderzoek is hier niet over te vinden.
Er wordt in de praktijk op scholen de lunchpauze omgedraaid met het buitenspelen. De leerlingen komen bij
die scholen met een meer voldaan gevoel thuis.
Eind februari wordt de vragenlijst verstuurd � oudergeleding zorgt voor de vragen.

Overige opmerking: Het continurooster schijnt het aantal leerlingen met obesitas te verhogen (i.v.m. lekkere
trekhonger na school door het ‘vroege’ eten).

Vraag Colin: WMK vragenlijst: zoon/dochter, aanpassen naar zoon/dochter/kind? I.v.m. inclusiviteit.

2. Terugkoppeling GMR als die er is

Traktatie Kalender � ouders weten wanneer er wordt getrakteerd, zodat er geen (of naar eigen keuze) fruit
wel/niet kan worden meegegeven.

3. Jaarverslag MR 2021–2022 (definitief) instemming

Definitief.
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4. Wereld met Lef!

Hoe zijn wij als De Achtbaan wereldburger?
Kunnen wij als MR hierin meedenken; armoede (?).

- Voedselkast
- Speelgoedwissel

Budget wordt gegeven a.d.h.v. het idee. Ideeën worden bedacht, later gekeken of het realistisch is.

Hoe groot is het armoedeprobleem bij ons op school? In verhouding hiervoor een idee bedenken.

Input:
- Schoolfruit
- Een werkstuk o.i.d. over een ander land (nationaliteit voorkomend op De Achtbaan maken) en

uiteindelijk een expositie door de school.
- Armoede in de buurt ‘aanpakken’. Breder dan alleen de school; betrekken de wijk.
- Ruilbibliotheek/speelgoed.

5. Terugkoppeling studiedag

Nadine heeft in het Ouderportaal de terugkoppeling van de studiedag geplaatst.
Geen vragen.

6. Werkwijzer
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Is besproken.

Overige opmerking:
MR leden vanuit personeel � iedere bouw een leerkracht, vanuit opmerkingen/vragen wat speelt in de
groepen.
Janneke wordt gemist voor kennis vanuit de onderbouw.

To do Wie
Vragen voor de WMK vragenlijst; delen in MR
voor afstemming (Jesse ontvangt de vragen).

Oudergeleding

Stuk GMR over OPR sturen naar oudergeleding Lindsay

Openstaande punten Wie
Nadenken over ‘Wereld met lef’ MR
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