
Notulen MR vergadering 21 juni 2022

Agenda

1. Vaststellen agenda: NPO gelden, Schoolgids, Update verzelfstandiging, Pauzebeleid, WVP,

eindcito

2. Geen mededelingen of ingekomen post

3. Terugkoppeling GMR: geen binnengekomen punten

4. Pauzebeleid: Nieuw pauzebeleid van de Tuinlanden. (Boomgaarden verandert niet). Het

nieuwe pauzebeleid is reeds met personeel besproken. Komt voort uit dat het te druk is op

het plein (gesignaleerd in veiligheidsmonitor). Er wordt gewerkt aan een positief en veilige

schoolcultuur. Rust in de gangen is hier onderdeel van. Hiertoe wordt de dag voor de vakantie

ook een interne verhuizing verricht (14 groepen verhuisd) waardoor er rust gedurende de dag

bewaakt kan worden. Bij ouders en personeel is geïnventariseerd welke wensen er liggen mbt

het pauzebeleid. Hier is massaal op gereageerd. Men heeft bemerkt dat in de ochtend er

behoefte is aan een iets langere pauze in verband met veel benodigde concentratie in de

ochtend. In de middag is deze behoefte iets minder maar is er meer behoefte aan wat meer

tijd om te eten. Hierdoor is het voorstel ontstaan om in 4 shifts de pauzes in te delen.

Hierdoor spelen er in plaats van 12 maar 8 groepen tegelijk samen met gelijk gebleven

toezicht. Dit voorstel wordt nu voorgelegd aan de MR ter instemming. De MR geeft in de

vergadering gelijk instemming. De afwezige leden hebben vooraf geen bezwaar kenbaar

gemaakt.

Op de eerste studiedag in het nieuwe schooljaar zal gekeken worden naar de invulling van de

eetpauze (wel geen tv, wel niet langer dooreten/ werken).

Wens tot aantrekkelijker maken van het schoolplein blijven op de agenda staan maar kan niet

op de zeer korte termijn gerealiseerd worden.

5. Schoolgids; Gezien de aanstaande verzelfstandiging van de scholen is ervoor gekozen nu geen

grote wijzigingen aan te brengen in de bestaande schoolgids. Enkele door het bestuur

aangeleverde stukken zijn wel aangepast. Hierdoor is de schoolgids wel up to date waardoor

de schoolgids officieel aangeboden kan worden aan de inspectie. Het MT legt de schoolgids

ter instemming voor. De MR stemt in met de huidige vorm van de schoolgids.

6. NPO gelden: Het NPO plan is vorig jaar voor twee jaar geschreven. Echter dient er jaarlijks

een verzoek gedaan te worden om de gelden te ontvangen. Hiertoe is opnieuw instemming

nodig vanuit de MR. De evaluaties zijn verwerkt in het originele NPO plan. Het MT biedt het

bijgewerkte plan ter instemming aan. De MR vraagt naar aandacht voor de sneller lerende

leerlingen. Hier is aandacht voor, zowel binnen het plan als in het beleid van de school. In het

plan staat ook vermeld dat de focus moet liggen op de basisvakken. Hiertoe is de doelstelling

gesteld dat 90% de basisvakken haalt (1F). Hierbij wordt gesteld dat dit ten koste mag gaan

van additionele vakken. Dit wordt toegelicht door het MT. In het plan wordt gesproken over

het splitsen van de 1-2 combinatie groepen. Op dit moment is dit plan nog niet doorgevoerd.

Wel wordt er op de tuinlanden tweemaal per week homogeen gehergroepeerd zodat de

focus kan liggen op voorbereidende lees en rekenvaardigheden. De 3-koningen school gaan

wel over op homogene groepen. De stichting zal onderling de kennis en ervaringen

uitwisselen. De MR stemt in met het bijgewerkte NPO plan.

7. Update verzelfstandiging: Er is bevestigd dat er een extra BRIN nummer toegekend wordt. Nu

dit toegekend is kan de school de verzelfstandiging verder in gang zetten. De school is in

gesprek met Parnassys, dit zal de grootste klus zijn. Beide scholen hebben een nieuwe naam.

Deze blijft nog even geheim. Deze wordt na de vakantie bekend gemaakt. Er zal een

feestelijke opening volgen in het nieuwe schooljaar.



8. De weide wereld: Het traject loopt wat vertraging op. Verwachting is dat er pas vanaf

schooljaar 23-24 gebruik gemaakt kan worden van locatie de Weide Wereld.

9. Eindcito: nu nog 1 schoolgemiddelde. Gemiddelde van 538,8 (landelijk gemiddelde 534,4).

Analyse laat zien dat er slechts 0,1 punt verschil zit tussen de gemiddelden van de Tuinlanden

en de Boomgaarden. Het doel is dat 100% uitstroomt op niveau 1F: voor begrijpend lezen en

taalverzorging is dit voor 100% behaald. Rekenen werd bijna behaald (99,4%). Vergeleken

met afgelopen jaren is er dit jaar hoger gescoord.

10. WVP: gaat aangepast worden. De opslagfactor gaat naar 45%. Er zal een andere verdeling

worden gemaakt tussen opslag en schooltaken. Het document zal makkelijker leesbaar

worden. Begin volgend schooljaar zal hier met het hele team van de Tuinlanden naar gekeken

worden. Op de Boomgaarden is dit al gedaan.

11. De waardering tussen MT en MR wordt over en weer uitgesproken. Er heerst dit jaar een

positieve sfeer met wederzijds een prettige samenwerking. Het schooljaar wordt tussen MT

en MR op een positieve manier afgesloten. Een live samenzijn met de voltallige MR wordt

gemist waarbij wel de behoefte blijft om dit in te halen. Hiertoe wordt besproken dat het

nieuwe schooljaar begonnen zal worden met een informeel samenzijn zodat dit schooljaar

alsnog gezamenlijk afgesloten kan worden, de vertrekkende MR leden bedankt kunnen

worden voor de prettige samenwerking en een strategie besproken kan worden over hoe

verder te gaan in het nieuwe schooljaar.


