
Verslag MR vergadering 20 juni 2022

Aanwezig

Oudergeleding

● S. Rappange

● M. Lenis

(F.Hengelaar afwezig met kennisgeving)

Personeelsgeleding

● G. van der Weide

● F. Stuurman

(j. Kleene afwezig met kennisgeving)

Overige aanwezigen:

● J. Verhoeven

1 Opening en vaststellen agenda

-

2 Actie punten doornemen

Er zijn foto’s genomen van school en kinderen voor de website; genomen, deze moeten er nog op.

Gmail account: Er is een mail account: medezeggenschap@bernulphusschool.nl (deze is gekoppeld

aan gmail maar doet het niet meer). Afspraak: nieuwe MR gmail account maken: Gijs actie.

MR.Bernulphusschool@gmail.com

UItnodigen GMR; de Vz is gemailt door Sophie, sprake van wisseling GMR afgevaardiging. Eerst

uitzoeken wat er te halen met een eventuele kennismaking.

Communicatie over groepsindeling is afgerond.

3 Gesprek met A-Team

Er is een nieuwe penningmeester. Kascontrole nog samen doen. Dit jaar veel activiteiten door

A-team, waardoor budget goed wordt opgemaakt. Vervanging van oude spullen. Reservering is gezakt

maar blijft nog aandacht. Shirts niet besteld, wellicht volgend jaar. Voor Tulptoernooi (half mrt). Begin

nieuw schooljaar is er overleg tussen jeroen en A-team.

Veel wisselingen bij A-team. 5 weggaan. paar nieuwe. Het is lastig om mensen te vinden die

betrokken zijn. A-team kent nu zes mensen. Aanvullend zijn er nog mensen in ‘B-team’, die af en toe

meehelpen.

Diverse activiteiten staan nog op de planning zoals sprookjestocht, eindparade.
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4 Formatie volgend jaar (incl. werkverdeling plan)

Veel reactie op de vacatures, 13 gesprekken. Er zijn 3 nieuwe leerkrachten aangenomen. Herstel zieke

leerkracht verloopt grillig. Daarom ook ziektevervanging geregeld voor  nieuwe leerkracht. Er komt

ook een nieuwe conciërge (die op meerdere scholen gaat werken).

het Werkverdelingsplan is tijdens studiedag besproken. Plan voor vier jaar; het team is akkoord op

drie punten na; (wat verstaan we onder thuiswerken? Werktijden, wanneer naar huis). Jeroen past dit

aan. Komend schooljaar in 1e MR vergadering over hebben; actie matthijs agenderen.

5 Bespreken enquêteresultaten

Er is een mooie ontwikkeling te zien, met herkenbare ontwikkelpunten zoals aandacht voor creatieve

vakken. Veiligheid route naar school is ook een aandachtspunt. Daarnaast is gesproken over de visie

op godsdienst onderwijs. En extra aandacht voor plus-leerlingen.

Meer context nodig bij de verbeterpunten daarom wordt voorgesteld een klankbord avond, te

organiseren (verdieping zoeken). MR en school organiseren dit samen, voor de herfstvakantie (12

okt). PMR daarbij aanwezig. Daarnaast is er vanuit school een reguliere informatieavond 14

september. In jaarkalender deze klankbordavond opnemen en 1e MR vergadering voorbereiden; actie

Matthijs.

Actiepunt: data MR-vergaderingen schooljaar 22-23. actie matthijs. 1e mr vergadering gepland op 26

sept.

Communicatie; begin schooljaar  op terugkomen; actie Jeroen terugkoppelen in Nieuwsbrief.

PMR delegatie wordt intern bekeken. Personeel moet stemmen op PMR leden, voor nieuwe

schooljaar. Gijs en Frederique stellen zich herkiesbaar, janet zal worden vervangen.

Rooster van aftreden: Sophie drie jaar geleden aangetreden er moet daarom een  verkiezing

gehouden worden. Communicatie MR vacature; sophie stelt zich herkiesbaar. Actie: Sophie&Matthijs

(in nieuwsbrief/ouderportaal aankondigen voor de zomer).

6 Kwaliteitskaart huiswerk

Deze wordt volgend jaar aangepast met daarbij input van nieuwe leerkrachten. Voor de kerst ‘22

terug laten komen op vergadering; actie matthijs opnemen jaarkalender.

7 Punten uit jaarkalender

● Jaarplan 2022-2023

Oude plan is geëvalueerd tijdens studiedag, teamleden hebben doorgenomen. Jeroen moet deze

aanpassingen nog doorvoeren. Nieuw speerpunt geformuleerd; Hoe minder hoe beter. De dingen die



we doen moeten behapbaar zijn. Door met diverse onderwijs zaken zoals OPO, begrijpend lezen aan

en vervolg kleuterbouwontwikkeling, doorontwikkeling rekenen Pluspunt.

Ook aandacht voor creatieve vorming, vervolg aan geven volgend schooljaar.

Op juli is een schrijfdag 2 juli. Via de mail wordt dit jaarplan aan MR aangeboden. Deze op 1e MR

vergadering volgend schooljaar agenderen. Actie Matthijs.

MR vraagt hoe de enquêteresultaten en de ouderavond hierbij worden betrokken. Moet wel ruimte

blijven in het jaarplan om hier iets mee te doen. Komt terug op komende team bijeenkomst.

● Jaarverslag MR 2021-22

Matthijs maakt voorzet. Actie.

● Jaarkalender MR 2022-23

Sophie en Matthijs maken voorzet , eerste vergadering deze agenderen. Ma 26 september 1e

vergadering MR. De rest van vergaderschema op  1e MR-vergadering vastleggen.

● Schoolgids

Jeroen actualiseert deze en gaat dan naar MR. Daarbij scherp zijn op mail adressen en groepindeling.

op 1e vergadering agenderen. Actie Matthijs.

8 Inbreng MR punten

Corona effecten; MR is benieuwd naar wat school merkt. Vorig jaar waren er bijvoorbeeld veel

zittenblijvers.

Uit de eind toets gegevens blijkt een goede scores naar uitstroom, ca. ⅔ richting Havo/Vwo. Enkele

leerlingen hebben achterstanden opgelopen, bijvoorbeeld bij rekenen, maar dit is met RT wel

ingelopen. Cito eindtoetsen worden nu nog geïnventariseerd en tijdens studiedag besproken. Op 1e

MR vergadering agenderen. Actie Matthijs Geen opvallende zaken. Zittenblijven valt mee.

MR vraagt naar de Pauze-tijden: 2x 15 minuten buitenspelen is weinig, is het mogelijk dit eventueel

te verlengen met een kwartier en dan iets later uit. Of meer aandacht voor buitenles, dit om het vele

zitten te voorkomen en kinderen te stimuleren te bewegen. School geeft aan dat dit wel goed zou zijn

maar lastig is vanwege pauzetijden van leerkrachten als ook voor ouders (later uit). Actie punt:

bewegend leren en pauze tijden agenderen op de MR vergaderig. Actie Matthijs. Jeroen agendeert dit

op team bijeenkomst.

MR vraagt of er beleid is voor uitnodigingen voor partijtjes? Het levert soms teleurstellingen op, maar

kinderen moeten hier ook mee leren omgaan. Buiten de klas geven is het uitgangspunt. Ouders

vragen zich af wat standpunt van school is. Dit kan onderwerp van gesprek zijn op de Info avond en

schoolgids. Komt terug op de MR vergadering.

9 Afsluiting

Sophie sluit om 22.30 de vergadering.



Actiepunten:

● Agenderen op 1e MR vergadering 26 september (of opnemen jaarkalender); actie Matthijs

○ Jaarplan school 22/23

○ Werkverdelingsplan

○ Voorbereiding klankbordavond 12 okt

○ Jaarkalender MR 21/22 en vergaderschema

○ Schoolgids

○ Corona-effecten / Cito scores

○ Bewegend leren / pauzetijden

○ UItnodigingen beleid

● MR mail-account maken; Gijs

● Klankbord avond 12 okt aankondigen nieuwsbrief; jeroen

● MR verkiezing uitschrijven via nieuwsbrief/ouderportaal; actie Sophie/matthijs

● Jaarverslag MR maken : Matthijs

● Jaarkalender 22/23 maken: Matthijs en Sophie.

● Schoolgids afronden en mailen naar MR: Jeroen.


