
Notulen MR vergadering 15 februari

Tijdelijke huisvesting Boomgaarden/ Tuinlanden

Tijdelijke huisvesting van de Boomgaarden: we moeten weg uit de passiebloemweg/ het balkon. De

VE groepen zouden in de Boomgaarden komen en de groepen 7 ook. Om voldoende ruimte te

verkrijgen zouden twee noodunits geplaatst gaan worden. Echter gaat dit niet door vanwege de te

hoge kosten hiervan. Uiteindelijk werd er gekozen dat er twee groepen gehuisvest kunnen worden in

de Tuinlanden. Welke groepen dit zijn zal nog besloten worden.

Activiteiten studiedag 25 feb

Twaalfruiter: Veiligheidsmonitor groepen 6-8 zijn afgenomen. Er zijn veel klassenbezoeken geweest.

Op de Tuinlanden is in het breed MT veel gesproken over de effectieve lestijd die af en toe weglekt.

Deze momenten zijn in kaart gebracht. Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in het leren leren.

Echter is er niet gesproken over welke cultuur hierbij hoort en welk gedrag. Er is wel een werkgroep

geweest die gaat over gewoontes. Echter merken we dat deze gewoontes veelal verschillend worden

geïnterpreteerd. Daarom is er gekozen om komende studiedag stil te staan bij de schoolcultuur. Er

wordt gekeken naar onze resultaten, maar ook naar onze gewoontes. Hoe ervaren wij de sociale

veiligheid. Hoe gaan we om met ongewenst gedrag. Dus hoe kunnen we het niet alleen over het leren

hebben maar ook over het gedrag dat erbij hoort. Doel van de dag is concreet afspraken maken; hoe

gaan we om met gedrag en hoe maken we afspraken rondom de behaalde resultaten.

Boomgaarden: Balans gaat opgemaakt worden. Waar staan we nu. Als we kijken naar het

ambitieplan, in hoeverre staan we daar nu in. Zijn we daar nog mee bezig. Hierin nemen we de

resultaten mee van de afgelopen toetsperiode. We gaan bekijken waar de focus gaat liggen voor de

komende periode.

Splitsing school

Indicatie Formatie: Eerste stap is gezet in het formatieproces. Er werd expliciet gevraagd welke

collega’s evt een overstap zouden willen maken van locatie. Deze wensen worden nu

geïnventariseerd. Deze wens lijkt er weinig te zijn.

Covid

Bezetting leerkrachten: er zitten een aantal leerkrachten van beide locaties thuis. Hier lijkt wel wat

meer rust in te komen maar helemaal ziektevrij zijn we nog niet. Het is een flinke klus de bezetting

voldoende te houden. Klassen zijn vaker niet compleet dan wel compleet. Vooral in tijden van cito

toetsen is dit een uitdaging. Verder wordt er met de aanvullende versoepelingen nagedacht over hoe

de versoepelingen vertaald worden naar nieuw beleid in de school.

Groepen 1- 2

Vorig jaar is er een onderzoek gedaan naar de vergelijking tussen een homogene versus een

heterogene groep 1-2. Het idee was dat de Tuinlanden hier mogelijk volgend schooljaar mee zou

kunnen starten. Echter hebben we afgelopen periode er opnieuw naar gekeken en over gesproken

binnen het breed MT en de leerteams. Hierbij hebben we samen besloten dat we komend schooljaar

niet over willen gaan tot een definitieve splitsing van de groep 1-2. Wel willen we kijken naar welke

differentiatie wel mogelijk is. Bijvoorbeeld dat vanuit de reguliere klassen er momenten zijn dat de

kinderen van groep 2 samen komen voor een specifiek onderwerp. Ook op de Boomgaarden is

gekozen nu niet de groepen 1-2 te splitsen.


