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Agenda vergadering woensdag 6 oktober 2021
Start vergadering:

19:45 - (Live)

Aanwezig:

Wim van Dun, Inge Fijneman, Patty Oomen, Marleen van de
Giessen, Menno Biezeveld, Mariska de Jongh, Maike Winkels, Inge
Broers-Jansen

Afwezig:

Sandra van der Togt, Elja van Ieperen, Martijn Rondel

Notulist:

Patty Oomen

1.
Opening en vaststellen agenda
Martijn heeft zich afgemeld voor vanavond en ook aangegeven dat hij wil stoppen. Inge vraagt bij
de GMR na of we de derde persoon mogen benaderen of dat we nieuwe verkiezingen uit moeten
zetten.
Inge heeft dit nagekeken en we mogen de derde persoon benaderen.
2.
Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd. Ze staan ook al op de website/app.
3.

Vastleggen data voor MR vergaderingen schooljaar 21/22 + notulisten (zie bijlage
Maike)
We houden het bij de oude data die Maike voor de vakantie heeft gecommuniceerd. De
aanpassing was op aanvraag van Martijn maar dat is nu dus niet meer nodig. Maike stuurt ons nog
het volledige document met data en notulisten door.
4.
Check schoolplanner
Sinds vorig jaar werken we met een schoolplanner. Afgelopen jaar hebben we dit als positief
ervaren. Maike stuurt hem nog door naar de hele MR.
5.
Jaarplannen (document jaarplan 2021-2022 – bijlage Wim)
Maandag 1 november gaan we het INOS koersplan voor de komende vier jaar vaststellen. Aan de
hand daarvan moeten wij dit schooljaar een koersplan Sinte Maerte gaan maken voor de komende
vier jaar. Dit koersplan bespreken we in de MR tijdens de eerste en laatste vergadering van het
schooljaar. We hebben nu een tussenjaar dus vandaar dat we nu een schoolplan hebben voor 1
jaar. Het schoolplan is door Wim met de MR-leden gedeeld en hieronder worden nog wat dingen
verder uitgelegd.
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-
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Een van de punten op het schoolplan is de scholing van Edux omdat het uitstroomniveau
niet helemaal meer aansluit bij onze populatie. We moeten ons verwachtingen wat hoger
leggen en het gemiddelde onderwijs wat hoger aanbieden. We krijgen de laatste jaren
meer kinderen van hoogopgeleide ouders binnen dus daardoor verschuift de schoolnorm.
Ook NPO staat dit jaar op het schoolplan. In groep 1/2/3 zie je dit terug in een
klassenverkleining. In groep 4 t/m 8 zijn het extra handen in de klas. Hiervoor hebben we
extra personeel nodig. Tot de herfstvakantie vult Maarten dit in. Voor de periode daarna
staat een vacature uit. Er staat ook nog een vacature van 0,2 open om klassenbezoeken bij
elkaar te brengen. Beide zijn nog niet opgevuld. Mocht de vacature van Maarten niet
opgevuld worden, kunnen we misschien wat schuiven binnen de school. De kinderen
ervaren de extra ondersteuning over het algemeen positief. Voor de leerkrachten is het
soms wel chaotisch doordat er best veel verschillende mensen kinderen uit je groep komen
halen op verschillende momenten op de dag. We proberen zoveel mogelijk rekening te
houden dat deze kinderen niet de basis missen op het moment dat zij buiten de groep
geholpen worden.
MHB is uitgebreid van een dag naar twee dagen binnen de formatie maar in de praktijk
hebben wij deze extra ondersteuning nog niet gezien. Ilona komt hier zo snel mogelijk op
terug. Je krijgt per leerjaar ongeveer een uur per week om gebruik te maken van expertise
of je klas over te nemen zodat jij met een groepje verrijkers aan de klas kan.
Het traject zelf ontdekkend en onderzoekend leren schuiven we door naar komend jaar
omdat dit schooljaar vol zit. De kickoff komt wel aan het einde van dit schooljaar.
Tevredenheidsonderzoek is afgenomen bij ouders, leerkrachten en leerlingen. Deze wordt
in het kernteam besproken en daarna zal het ook nog bij de MR aan bod komen.
Er wordt nog gewerkt aan het groene schoolplein. Binnenkort komt de definitieve
beplanting. Vooral het doelenplein heeft wel erg veel beplanting en daardoor is het met de
bovenbouw wel erg krap om daar met alle groepen tegelijk te spelen. Wim legt uit dat een
groen schoolplein wel aan bepaalde eisen moet voldoen. Het verschil met het kerkplein
vinden wij echter wel groot. Daar zijn minder plantenbakken en meer paden van
boomschors en daar mogen de kinderen wel op spelen.

6.
Aannamebeleid (document – bijlage Wim)
Het aannamebeleid in geschreven in 2015 en moet nog worden aangepast. Dit wordt binnenkort
in het kernteam gedaan en dat komt daarna nog terug in de MR omdat wij met het nieuwe
aannamebeleid moeten instemmen. We hebben een aantal jaar geleden een postcodebeleid
gehad omdat we toen te groot werden. Het lijkt erop dat we weer naar zo’n soort systeem
moeten omdat we weer te groot dreigen te worden. Zo’n beleid heeft positieve en negatieve
effecten.
We krijgen ieder jaar een prognose vanuit de gemeente over nieuwe wijken en geboorteaantallen
maar deze kloppen niet altijd doordat we steeds meer aanmeldingen krijgen van buiten ons
postcodegebied. Wim heeft vrijdag een gesprek met de directeur van de Boomgaard want we
krijgen toch relatief veel kinderen uit Westerpark.
Breedsaam heeft vastgesteld dat er maximaal 20% van de leerlingen buiten je voedingsgebied uit
een school mag zitten. Dit is om te voorkomen dat de ene school krimpt en de andere enorm
groeit. Wij zitten als school dicht tegen deze grens aan.
7.
Andere schooltijden rooster
Over het algemeen zijn de ervaringen positief. Er zijn in totaal 8 kinderen die niet op school
overblijven maar tussen de middag naar huis gaan. De overdracht met de TSO vraagt nog enige
aandacht en ook het in- en uitlopen gaat nog niet altijd soepel.

In sommige klassen is ‘de gezonde lunch’ toch alweer losgelaten merken de ouders. Kinderen
vertellen thuis dat er toch steeds meer kinderen wel snoep en dergelijke meenemen. In het beleid
staat geen snoep, dus we moeten met het team nog eens bespreken hoe we dit handhaven.
Wim heeft samen met Kober een kostenplaatje opgesteld (via de mail gestuurd). Het voorstel is
om dit schooljaar een bedrag van €100,00 per kind te innen. Dit geld gaan we innen via de
schoolapp. We gaan er vanuit dat alle kinderen betalen. Er zal later blijken hoeveel kinderen de
bijdrage niet betalen. We komen hier later dit jaar bij een MR-vergadering op terug.
8.
Updata Corona (n.a.v. nieuwe richtlijnen)
Wim heeft steeds een Corona-update gestuurd naar de ouders. Het kernteam spreekt morgen
over het in- en uitgaan van de school. Ouders hebben aangegeven het heel fijn te vinden als
iedereen dezelfde tijd aanhoudt in verband met broertjes en zusjes. Tot nu toe waren de
kleutergroepen verdeeld in verschillende shifts. We gaan in ieder geval niet meer terug naar hoe
het ophalen bij de kleuters voorheen ging. We willen niet meer dat al die ouders dagelijks de
school in komen.
Inos heeft geïnvesteerd in een sneltest voor groepsleerkrachten. Dit is in uitzonderlijke gevallen
om te zorgen dat groepen niet naar huis gestuurd worden.
9.
Update Leerlingenraad
We bespreken voortaan even kort wat de leerlingenraad heeft besproken. Dit jaar heeft die nog
niet plaatsgevonden. De groepen 6 en 7c moeten nog doorgeven wie hun vertegenwoordiger
wordt. Sam uit 7a is de nieuwe vertegenwoordiger van Sinte Maerte bij de INOS leerlingenraad.
Hij heeft donderdag 7 oktober zijn eerste vergadering.
10.
School app
De meeste ouders hebben de school-app op hun telefoon. Het verschil in hoeveel berichten je
plaats via klassenboek is nog wel groot. Ouders en leerkrachten zouden het fijn vinden als er een
richtlijn per leerjaar komt. Het is namelijk logisch dat een kleutergroep meer plaats van een
bovenbouwgroep, dus dit kunnen we niet helemaal gelijk trekken.
Ouders ervaren dat ik sommige groepen het stukje ‘reactie geven’ wel aan staat. Dit is feitelijk niet
de bedoeling. Wim koppelt dit terug aan het team.
11.
Rondvraag
Maike: Is het handig om een groepsapp aan te maken? Hier is nu geen behoefte aan. Graag dan
wel vooraf bij Maike aangeven als je niet bij de vergadering aanwezig kunt zijn.
Inge: Er is op het MR-emailadres een mail binnengekomen over de voorkeursbehandeling die
Kober lijkt te krijgen binnen de nieuwsbrief van Sinte Maerte. Uitleg: Kober is de vaste partner van
INOS en dit geldt niet voor de andere opvanglocaties. We vragen ons echter wel af of het echt
nodig is dat alle informatie van Kober in onze nieuwsbrief wordt opgenomen want zij sturen zelf
ook de mail naar hun eigen klanten.
Marleen: Mag de evaluatie op de informatieavond de volgende keer op de agenda? Ja dit gaan we
bespreken. Vooraf zal ook bij het team geïnformeerd worden hoe zij dit ervaren hebben.
Inge en Maike gaan aankomende dinsdag naar de GMR borrel.
Volgende vergadering: Dinsdag 9 november. Notulist: Mariska. En we maken dan ook de
groepsfoto!

