MR vergadering: 17 juni 2021
Notulen
Agendapunt:

Opmerking:

1.

Welkom

Johan
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Notulen vergadering 15 april 2021. Reeds verstuurd.
o.a. mr reglement reactie Dhr Meerts:
Vraag vanuit Femke: Op dit moment is zij verbonden aan Martinus
via de GMR dus de communicatie verloopt nu vanuit haar richting
school/MR. In principe blijft zij verbonden aan Martinus voor wat
betreft de communicatie vanuit de GMR. Maar omdat zij volgend
schooljaar niet meer werkzaam is in Beegden moet de MR officieel
toestemming geven voor het feit dat zij de communicatie blijf doen
richting ons
MR gaat hiermee akkoord. Johan neemt contact op met Femke
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Schoolgids: nog 2 aanpassingen: geen vakdocent muziek meer.
(Geen gelden beschikbaar.)
Toevoeging nodig bij personeel.Volgend agendapunt nader
uitgelegd.
Luc: identiteit: RK school? Zo staan wij nog officieel ingeschreven.
Tot nu toe blijven we een RK school.
Hoe zit het met de communie? Inbreng erg weinig!
-Luc vraagt zich af of het daadwerkelijk klopt dat het merendeel van
de kinderen thuis nog dialect praat. Luc twijfelt hierover. Tip om dit
volgend schooljaar nog eens kritisch te bekijken.
-Schoolgids wordt goedgekeurd. Johan krijgt hiervoor een
document ter ondertekening.
- Luc is bereidt om een dialect les te verzorgen in de bovenbouw.

actie Johan
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Vakantierooster ( reeds verstuurd en akkoord bevonden)
Goedgekeurd. Johan ondertekenen.
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Nationaal Onderwijs Programma:
start schooljaar ontvangt de mr een uitgewerkt document.
Wensen van het team:
1 aanstellen onderwijsassistente
2 scholing
3 vakleerkracht gym voor alle groepen van 1 t/m 8
Wordt vervolgd.
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Professionaliseringsbeleid:kan van de agenda
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Leerlingtevredenheidsonderzoek
Onze school heeft de hoogste beoordeling van de Stichting. Als
team zijn we hier natuurlijk heel trots op. Nu proberen om dit te
behouden.
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Schoolontwikkeling Thematisch werken: Team heeft besloten om te
starten met de methode “JEELO” Volgend schooljaar gefaseerd
invoeren:
schooljaar 21-22: WO en creatieve vakken ( begrijpend lezen)
schooljaar 22-23 taal / spelling / engels toevoegen
schooljaar 23-24 rekenen toevoegen
Voor het goed uitvoeren van deze methode zijn we niet afhankelijk
van het aantal chromebooks. Zij adviseren 1 op 5 kinderen.
Na de herfstvakantie gaat het 1e thema van start.
Engels is nu vanaf groep 7. In Jeelo wordt eerder gestart met Engels.
Dit moeten we als team nog nader bekijken.
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Werk verdelingsplan:
Opgesteld door team. De opslagfactor is verhoogd.
0.4 werkdruk gelden voor een onderwijsassistente. Vaste
benoeming
Vanuit de NOP gelden 0.6 tijdelijke benoeming voor een
onderwijsassistente. Is aangevraagd.
Hierdoor kunnen we een fulltime onderwijsassistente benoemen
voor het schooljaar 2021-2022
PMR gaat akkoord
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Groepsindeling 2021-2022
Door groei van de school is de 3 groepen structuur geen optie meer.
Gekozen voor 4 groepen.
0-1:start 17 tot 27. Will van ma..do
2-3:start 30 leerlingen. Rico van ma...do en op vrijdag Will
4-5-6: start 28 leerlingen.Rens van ma...vrij.
7-8:start 22 leerlingen.Linda van di…...vrij en op maandag Gabby
De onderwijsassistente (Shannon) ondersteunt op ma en di in groep
2-3 en op wo-do-vrij in groep 4-5-6.

Instemming
P.

Stand van
zaken.

Juf Femke heeft gekozen voor een andere uitdaging en zij gaat
werken in Maasbracht.
Juf Anja heeft een andere baan gevonden in Maastricht.
23 juni vertellen de leerkrachten zelf aan de kinderen wie de
nieuwe juf of meester wordt. Ook de ouders worden de 23e op de
hoogte gebracht.
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PMR gaat akkoord
Klimaat / temperatuur beheersing schoolgebouw;
- er komen klimaat bakken in de lokalen van de huidige groep
6-7-8 en in groep 1-2.
Deze bakken doen niets af aan de temperatuur.
De laatste dagen was het weer zeer warm op school, niet alleen de
kinderen hebben hier last van maar ook de leerkrachten. De
klachten zijn vaak hoofdpijn.
Johan vraagt zich af waarom er op stichtingsniveau niets gedaan
wordt aan het klimaat. De stichting is verantwoordelijk voor het
creëren van een goede werk en leeromgeving. Bij de huidige
temperaturen is dit niet te realiseren, zowel voor de leerkrachten
als voor de leerlingen.
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Johan neemt contact op met Alex de Winter en Femke met de vraag
om dit punt op de agenda te zetten van de GMR. Indien mogelijk
ook namens andere mr leden binnen onze stichting.
Wordt vervolgd.
Rondvraag:
Will: presentje voor de juffen die afscheid nemen.
Luc: bedankje Clemens Meerts. Luc zorgt voor een drankje. Overige
leden van de MR lezen het reglement van de GMR door. Komt op de
volgende vergadering op de agenda.
Johan: de verkeersveiligheid rondom de school is zeer slecht. Voor
de schoolpoort rijden auto’s te hard, parkeren in een bocht.
parkeren de auto’s voor de poort.

actie Johan

actie: Will
actie Luc

De kinderraad heeft als agendapunt de verkeersveiligheid rondom
de school.
Audrey zal morgen een bericht plaatsen op het ouderportaal ivm
verkeersveiligheid rondom de school.
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Afsluiting;
Volgende vergadering op de agenda: MR reglement. Vooraf GMR
reglement lezen staat op de site. Bij goedkeuring conformeren wij
ons aan het GMR reglement.
In principe was dit de laatste vergadering van dit schooljaar.
Bedankt voor jullie inzet en geniet van een mooie vakantie samen
met jullie dierbaren.

actie Audrey

