Notulen MR vergadering 19 oktober 2021
Locatie:
Datum:
Tijdstip: `
Aanwezigen:

Bs de Lindegaerd
19 oktober 2021
19.30 uur
Wendy en Monique (oudergeleding)
Noortje en Simone ( personeelsgeleding)
Gillian Garritzen ( directie)

Opening:
Wendy ( voorzitter) heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder Monique en Noortje als nieuwe
leden van de MR.
Notulen vergadering 14 juli:
Er zijn geen op/aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en kunnen gepubliceerd
worden.
MR Jaarverslag 2020 - 2021
Er zijn geen op/aanmerkingen. Het Jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld en kunnen gepubliceerd
worden.
Evaluatie start schooljaar, ervaringen nieuwe methodes, huiswerkbeleid en evaluatie gedragsbeleid
(ouders, team en kinderen)
Er hebben veel veranderingen plaatsgevonden, die zorgen voor meer duidelijkheid, open communicatie
en rust in de school. In de eerste weken hebben leerlingen en ouders moeten wennen aan de nieuwe
aanpak. Dit zorgde af en toe voor wat “schuring”. Ouders moeten weten dat ze altijd voor vragen, op/aanmerkingen terecht kunnen op school. Dan kunnen we er als school ook iets mee.
Startgesprekken zijn goed bevallen. Een gemis zijn de info-avonden. Voor ouders wordt het toch als
prettig ervaren als ze weten hoe het huiswerkbeleid, lesrooster, etc. bekend is. Er wordt wel veel
gecommuniceerd via Isy, zodat de ouders op de hoogte blijven van de aanpak op school.
De school is op zoek naar een nieuwe taalmethode. In november zullen de leerkrachten presentaties
bijwonen van verschillende taalmethodes. Op dit moment wordt de methode Staal (best onderbouwde
methode, op dit moment) uitgeprobeerd. Zodra het bekend is welke methode geschikt is voor onze
school, dan wordt deze besteld.
Leerlingenraad en ouderpanel een idee voor de toekomst?
Eerste periode is veel werk verzet en er staat nog genoeg op de planning.
Ouderbijdrage voor oudervereniging
Vraag vanuit de oudervereniging: de oudervereniging geeft aan dat 25 euro in de toekomst te weinig zal
zijn om alle activiteiten te kunnen financieren. Is het een optie om deze te verhogen ( in het nieuwe
schooljaar) naar 28 á 30 euro? We bedenken ons hier nog over. Dit jaar wordt daar een besluit over
genomen. Kunnen ouders dit echt niet betalen, dan contact opnemen bij stichting Leergeld.

Uitvraag ouders rondom lesrooster/continurooster
In het begin van het schooljaar kwam de vraag, of het een idee is om in de toekomst een continurooster
in te voeren. Dit houdt het volgende in: de leerlingen krijgen 20 minuten de tijd om te eten en 25
minuten de tijd om buiten te spelen. ( Leerkrachten hebben dan 45 minuten pauze) Het is de bedoeling
dat Stichting Tussen de Middag dit op zich pakt. De schooltijden blijven hetzelfde: 8.30 uur tot 15.00 uur
+ woensdag 8.30 uur tot 12.30 uur. Hierdoor ontstaat er een kwartier extra meer onderwijstijd op madi-do-vr.
Is hier behoefte aan? Het is het vragen waard. Namens de school en de MR vragen we aan de ouders
wat zij ervan vinden. Wat zijn hun beweegredenen om het juist wel/ niet te doen? Gillian pakt dit op.
Uitvraag ouders rondom lesvrije vrijdag kleuters
In de huidige situatie hebben de kleuters op vrijdag vrij. We merken dat de huidige instroom veel
aandacht nodig heeft en met 3,5 dagen hebben we te weinig onderwijstijd om dit op te vangen. Daarom
het voorstel om een 5 dagen model toe te passen bij de kleuters. Dit betekent dat de kleuters ook op
vrijdagochtend naar school komen. Het liefste willen we hiermee beginnen in het nieuwe schooljaar.
Ook hierbij gaat er een uitvraag naar ouders.
MR reglement Lindegaerd
Is er op dit moment niet. Wendy gaat dit regelen. Bij de eerstvolgende vergadering wordt dit opgepakt
en in orde gemaakt.
Wvttk
Buurtnetwerk wil graag meedenken met activiteiten, zoals kerstviering, 100-jarig jubileum, etc. Dit
wordt dan ook zoveel mogelijk bij hen neergelegd ( om de werkdruk te verminderen voor personeel
school). Wel zal er in overleg met buurtnetwerk, oudervereniging en school beslissingen genomen
worden. ( toestemming).
MIK: 2 ochtenden is te weinig voor ontwikkeling van een kind. Vraag is om het breder te gaan trekken.
De wens van school is om MIK en BSO in school te krijgen. MIK: kinderen kunnen om half 8 terecht. Van
half 9 tot half 1 is het leerprogramma.
Het is de bedoeling dat er een medewerker wordt aangenomen die dan in de ochtend werkt van 7.30
uur tot 12.30 uur en dan van 15.00 uur tot 18.00 uur. De kosten kunnen dan ook verdeeld worden.
Wanneer? Met ingang van augustus 2022, zodra de gemeente hier toestemming voor geeft.
Eind november wordt er een plan geschreven en dient Gillian dit plan in bij MIK voor goedkeuring.
BSO alleen naschoolse opvang ( géén voorschoolse opvang).
Rondvraag
Monique: Laatste Sop staat niet op de website (2019). Dit wordt aangepast.
We sluiten de vergadering om 21.00 uur.

