Notulen Overleg- en MR-vergadering
Datum: Woensdag 14-09-2022
Tijd: 19.45 uur – 21.30 uur
Locatie: Op school
Aanwezig: Annemiek, Geert, Evelyn, Jack, Kristanne, Femke, Marian
Siebrig met kennisgeving afwezig.
1.
2.
3.
4.

Opening
Welkom Annemiek!
Agenda- (punten toevoegen?)
Notulen vorige vergadering (13-06-2022)
De notulen worden vastgesteld.
Geert ligt toe:
De mogelijke fusie tussen VCPO en Lauwers & Eems wordt inderdaad door
een onafhankelijk iemand, Mevr. Huizinga, begeleid.
Bij boventalligheid wordt niemand gedwongen om b.v. voor het VCPO te
gaan werken. Efficiëntie w.b.t. personeel gebeurt wel op administratief
gebied(bestuurskantoor).
Er zijn nog veel vragen, er is nog meer tijd nodig, daarom is de datum
opgeschoven.
5. Overlegvergadering
➢ Bespreekpunten vanuit schoolleider/ directeur:
• Actuele ontwikkelingen
geen mededelingen, i.v.m. afwezigheid Siebrig
• SOP (advies)
Marian geeft de op- en aanmerkingen t.a.v het
schoolondersteuningsprofiel door aan Siebrig,zodat zij dit kan
aanpassen.
• Schooljaarplan (2022-2023) (advies)
- DHH (digitaal handelingsprotocol Hoogbegaafdheid)
Dit is niet nieuw, we werken hier al langere tijd mee.
Het komende jaar gaan we hiermee verder als speerpunt.
- startgesprek formulier:
Wat wil je leren? Kunnen lln. hierbij ook aangeven
wanneer ze iets extra's willen leren?
Met name in de bovenbouw gebeurt dit soms, b.v. Italiaans
- rapporten
Annemiek doet kort verslag wat de vorderingen t.a.v.
de nieuwe rapporten zijn.
• Concept schoolgids (instemming)
We geven aan dat het format waarin de schoolgids gemaakt

moet worden, niet prettig is. Alle aanvullingen gaan naar
Siebrig, die het vervolgens aanpast.
Opmerking:
* Vragenlijst sociale en fysieke veiligheid
Lkr. en lln. vullen een formulier in t.a.v. sociale en fysieke
veiligheid: is het iets om ouders hierbij te betrekken of
uitleg over te geven?
• Ouderbijdrage nu 17.50 euro naar 20 euro?
Het moment van verhogen is te begrijpen nu alles duurder
wordt, maar ook onhandig.
Het is goed om in de nieuwswiek eerst een duidelijke uitleg te
geven over wat de consequenties zijn wanneer niet iedereen
voldoet aan het betalen van de ouderbijdrage en het
schoolreisgeld.
• Bestuur brede tevredenheidsonderzoek (oa schooltijden)
schoolspecifieke vragen: vragen bedenken als MR
Vraag:
- Schoolreisbijdrage/ ouderbijdrage
- schooltijden
• Subsidie aanvraag verbetering kwaliteit onderwijs
Lauwers &Eems heeft in augustus een extra subsidie
aangevraagd voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
➢ Bespreekpunten vanuit MR:
• Stand van zaken onderhoud speeltoestellen (Femke)
volgende vergadering
• Ouderavond (Marian/Siebrig) / ouderbetrokkenheid *
Het team heeft een voorstel om een workshop avond voor
ouders te organiseren omtrent o.a. verschillende methodes die
de school gebruikt.
Extra ideeën: rots en water/ HVO-GVO
Datum: 11 oktober 2022, wel snel bekend maken.
• MR cursus nieuw lid (Femke).
Geert heeft er een mail achteraan gestuurd. Er wordt
geïnventariseerd hoeveel mensen er mee willen doen. Er is een
potje voor. Geert, Annemiek,Kristianne hebben belangstelling.
• Traject schooltijden (Femke)
Volgende vergadering.
• Tevredenheidsonderzoek onder ouders (Femke). Zie boven.
• Margedagen (Femke) -Er is een signaal van ouders dat men het aantal margedagen wel
erg veel vindt. Uitleg naar ouders hierover is wenselijk.

6. MR-vergadering
➢ Bespreekpunten:
• Stand van zaken GMR (agenda en notulen) + overleg GMR L&E
en GMR VCPO
• Traktatiebeleid (Kristianne).
Graag hetzelfde beleid in alle klassen.
• Bewegingsonderwijs:
Evelyn en Annemiek hebben als enige een officiële akte om gym
met speeltoestellen te mogen geven nu Ewart vanwege zijn
ouderschapsverlof er 8 weken niet is. In de teamvergadering
gaan we bespreken hoe dit op te lossen, aangezien er geen
vakleerkracht gym beschikbaar is.
• Ouderbetrokkenheid (stand van zaken n.a.v.
teamoverleg/contact ouderraad) (allen) zie o.a. boven
• PR/website (punt volgend jaar verder vorm geven?) (allen)
• Vergaderdata schooljaar 2022-2023 (aansluiting MR en GMR)
(allen) zie onder.
• Stukje in de Nieuwswiek (Femke).
Volgende vergadering
• MR onderwerpen schooljaar 2022-2023
7. Rondvraag:geen
8. Sluiting
MR onderwerpen lijst:
•
•
•

Verkenning verandering schooltijden (nav MR vergadering 13-10)
Ouderbetrokkenheid (wat en wanneer aandacht aan besteden)
PR/website

Concept vergaderrooster MR
Schooljaar 2022/2023

MR
Woensdag14-09-2022
Maandag 24-10-2022
maandag 28-11-2022
Maandag 16-01-2023
Woensdag 8-03-2023
dinsdag 18-04-2023
Maandag 15-05-2023
woensdag21-06-2023

GMR
27-09-2022
08-12-2022
23-01-2023
14-03-2023
20-04-2023
26-06-2023

Tijd
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

-21.00
-21.00
-21.00
-21.00
-21.00
-21.00
-21.00
-21.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

