
MR vergadering 17 mei - notulen

Agendapunt 1: Opening

De vergadering wordt geopend.

Er volgt een kort voorstelrondje voor het nieuwe lid vanuit de PMR, Manon.

Agendapunt 2:

- Vaststellen agenda: agendapunt 4 vervalt.
- Mededelingen: Er is een verzoek voor een groen schoolplein. Dit wordt verder

opgepakt/afgehandeld door de directie.
- Notulen vorige vergadering: Er wordt 1 kleine wijziging doorgevoerd.

Agendapunt 3: MT en MR

- Huisvesting:

Globaal is de situatie dat dit proces loopt en dat de tijdelijke huisvesting van de Boomgaarden in de
lokalen op de Tuinlanden ook in het komend schooljaar zo zal zijn. Pauzetijden worden op elkaar
afgestemd, waarbij een van de voorwaarden is, dat niet te veel groepen tegelijk buiten spelen. Met
oog op de voorgenomen wijziging van de pauzetijden, schoolbreed, wordt deze situatie daarin
meegenomen.

- Splitsing school

Er is groen licht van de Inspectie en op 1 juli wordt definitief akkoord gegeven. Dit betekent dat er
een Brinnummer is afgegeven voor de Boomgaarden. Volgend jaar zullen per locatie nieuwe
schoolgidsen worden gemaakt. Op beide locaties lopen trajecten voor een nieuwe schoolnaam, die
voor de zomervakantie bekend worden gemaakt. Vervolgens worden de logo’s ontwikkeld. Deze
worden visueel verbonden aan het logo van de stichting, die sinds kort ook een nieuwe naam draagt.
Dit proces wordt getrokken door een extern bureau. In de startweek vindt op beide scholen een eigen
feestelijke opening plaats.

- Schoolgids

Zie hiervoor, deze wordt volgend jaar per locatie opgesteld.

- Formatieplan

Het aantal leerlingen loopt, zoals verwacht, wat terug. Het is nog onduidelijk wat dit zal betekenen
voor de leerlingaantallen per locatie. De NPO gelden worden ingezet voor extra ondersteuning
bovenop de formatie. In gevallen waar noodzakelijk, zullen ze ook worden ingezet voor de formatie
zelf (inval). Het heeft de voorkeur dat de groepen niet te groot worden. De grootste zorg is op dit
moment de personele bezetting. Het landelijke lerarentekort raakt ook onze school.

Tot slot:

De tentoonstelling als afronding van het eerste thema van NKC was een groot succes: Er was veel
interesse van ouders en leerlingen konden trots hun verhaal vertellen. Ook de actie voor Oekraine
door groep 8 was succesvol en werd goed bezocht. Voor volgend jaar wordt de tentoonstelling
opgenomen in de jaarplanning. Volgend jaar zal er ook weer een sponsorloop plaatsvinden, die nu
vanwege de maatregelen rondom Covid niet door kon gaan.


