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1. MT en MR
Kennismaking Vincent van Dam
Vincent wil dit jaar inzetten op rust brengen in de school, consolideren wat er nu staat en
relatie opbouwen met het personeel. We gaan werken vanuit een innerlijke kracht.

2. Splitsing school; gast interim bestuurder Jessica van Zuidam
Er is een begin gemaakt met de splitsing van de scholen. Er wordt naar alle partijen (ouders,
leraren en leerlingen) gekeken wat er nodig is om de splitsing soepel te doorlopen. Het is
wenselijk dat alle partijen hier ook bij betrokken worden.We bespreken hoe we de
communicatie gaan aanpakken naar ouders en leerkrachten. Openheid is belangrijk, we doen
dit samen.
Toevoeging MR: het zal fijn zijn als we open zijn in de communicatie naar ouders. We willen
ouders meenemen in de splitsing. Wat ons betreft gaat er vrij snel een bericht uit naar
ouders.
Jessica geeft aan dat dit een belangrijk punt is. Belangrijk om in deze berichten aan te geven
wat dit betekent voor ouders en hun kind.

We bespreken waarom er een splitsing plaatsvindt, wat is er bekend bij de MR?
- Financieel voordeliger
- Extra brinnummer
- Kleinere scholen, beide scholen blijven groot maar kunnen meer hun eigen kleur

geven binnen hps. Beleid en visie blijven hetzelfde.
- Processen duren te lang om langs beide locaties te laten gaan, dit heeft een

remmende werking. Samenwerkingen is dichterbij met één locatie.
- Collega’s kennen elkaar niet meer.
- Ouders weten niet goed meer bij wie ze moeten zijn. Splitsing geeft meer herkenning

bij ouders. Herkenbaarheid van personeel op eigen locaties.
- Geen verschillen meer tussen locaties, die doet dat wel en die niet.

Voor de kinderen maakt de splitsing weinig verschil verwachten wij. Kinderen weten
wel graag wie er bij hun school hoort.

- Wat vindt de MR belangrijk wat blijft?
Mensgerichte school, zicht op het kind. De grote van de school biedt kansen, ondanks
de splitsing behouden we de mogelijkheden van een grote school. Mooie moderne
gebouwen. Met veel mensen kun je meer opvangen denkend aan de lerarentekorten.
We willen kwaliteit blijven leveren. ICC mooie aanvulling op de lesstof.
Aan de pedagogische kant kan nog meer aandacht besteed worden. Betere balans
tussen kwaliteit leveren en het pedagogische onderdeel. Ouders zoeken op school
naar een fijne sfeer en harmonie.Ouders weten niet goed wat HPS betekent. Dit is
stichtingsbreed een aandachtspunt zodat ouders beter bekend raken met HPS. Voor
de uitschieters boven en beneden is nog te weinig aandacht, daarvoor zetten we nu
in op mastery learning.
Zijn er leerlingen die nog wachten op wisseling van locatie? Ditzelfde geldt voor de
leraren. Voor het aankomende schooljaar gesprekken voeren met leraren: wat zijn de
wensen, welke locatie etc. Vinger aan de pols houden bij leraren, ook als er iemand
tussentijdse klachten/onvrede heeft.
Leuk idee om een wedstrijd uit te zetten voor de nieuwe namen van de scholen.
Kinderen hierin betrekken voor het creëren van betrokkenheid.



- Kerst splitsing: is dit nog wenselijk? Met corona wellicht niet feestelijk mogelijk om
dan te splitsen. De scholen splitsen is wellicht meer wenselijk rond de zomer / einde
schooljaar. We willen hier iets feestelijks van maken.
Achter de schermen gaat wel alles door, werving personeel gaat door. Heb je mensen
al aangenomen kun je studiedagen wel al gaan splitsen. De MR splitsen we wanneer
dit nodig blijkt.
Alles is bij DUO en het rijk is al in gang gezet. Brief naar ouders toe kan volgende
week al. Elke communicatie die er publiekelijk gedaan wordt, gaat eerst langs de MR.
Als je kunt reageer je erop. MR bespreekt samen wie waarop reageert. Pol deelt met
iedereen en bespreekt dit met Vincent, MR mail ook delen.

3. MR agenda Intern
Taakverdeling binnen MR en werkafspraken
Notulen en tijdbewaker rouleren.
Vaststelling jaarbegroting MR 2021-2022
Budget: AOB lidmaatschap, scholing etc.

Inventarisering en vaststelling scholingsbehoefte MR
Vorig jaar hebben de MR leden een cursus van aob gevolgd. Presentatie van Marijn hierover
delen.
Nieuwe leden bekijken of ze nog een behoefte hebben aan een scholing.


