
“Een school waar kinderen zich mogen ontwikkelen door het volgen van
ons onderwijs, dat zoveel mogelijk is afgestemd op hun

onderwijsbehoefte”

agenda
MR  datum: maandag 03-10-2022 aanvang: 20.00 uur in teamkamer B.E.
Agendapunt Inhoud
1. Opening
2.
3. Mededelingen vanuit directie, team,

GMR en Activiteitencommissie
- goede start met elkaar.
- Karin van E nog ziek.
- vervanging tot nu toe snel

geregeld
- kennismakingsavond nog even

napraten was waardevol. Avond
goed verlopen.

- we doen mee aan de Bever
wedstrijd dit jaar. Mix van vragen
kinderen konden inschrijven voor
deze wedstrijd. Veel kinderen
hebben zich ingeschreven.

- burgerschap: planmatig
aanpakken van dit vak. Wij als
school moeten een plan opzetten
met visie, doel en wat we gaan
doen. Daarna planmatig opstellen.
Kwaliteitsgroep houdt zich
hiermee bezig.

- GMR: nog geen mededelingen.
- AC komt volgende week bij elkaar

4. TSO; stand van zaken Paul heeft met Martijn begin schooljaar
een gesprek gehad. Martijn heeft met de
medewerkers een gesprek gehad over hoe
de overblijf moet verlopen. Er is een
document waarop wij als lk- en
problemen kunnen weergeven. Hulp van
stagiaires bevalt ook goed. Wat hebben
kinderen nodig om ook goed buiten te
kunnen spelen? Belangrijk is dat wij als lkr
af en toe gaan kijken in een klas om te
kijken hoe het eraan toegaat.

5. Ouderavond MR/AC 19 oktober 2022:

stand van zaken

Samen met Marije van de AC gezeten om
te kijken hoe en wat. Johan vraagt na of
het interactief is!
Woensdag heeft Johan overleg met
Jessica Schipper.
Tijd: 19:30 uur - 21:00 uur (tussendoor
een pauze)
Locatie: bovenbouw in de groepen 7
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onderbouw in de blauwe zaal
Onderbouw: Jessica
Bovenbouw: 1nul1
De vraag is of Jessica een tekst wilt
aanleveren die we in de uitnodiging
kunnen zetten.
Het uitnodigen via Parro. Kunnen ouders
zich hier ook inschrijven? Vrijdag maakt
iedereen een activiteit aan om ouders uit
te nodigen.
Ook via een link ouders uitnodigen om
een evaluatie in te vullen. Dit in de
weekmail versturen van vrijdag 21
oktober.  Leerkrachten ( de meeste)  zijn
deze avond aanwezig.
MR verzorgt koffie en thee en koeken.
Aan het begin vertellen leden MR en AC
wat ze doen.
Even een whatsapp groepje aanmaken
zodat de lijntjes even kort zijn.

6. Plan Covid/ draaiboek (zie bijlage) We hebben als school een protocol
gemaakt wat past bij onze school.
Bij code rood, collega’s gaan overleggen
hoe en wat we gaan doen.
Vraag? Waarom wassen we geen handen
meer?
Tijdrovend, het was van korte duur en
snel weer afgeleerd.
Zijn er nog zelftesten beschikbaar voor
het jaar 2023? Paul bestelt testen als dit
nodig is. MR stemt in met plan.

7. NPO plan (zie bijlage) €150.000 euro is over van schooljaar
2020-2021. Dit nemen we mee naar het
schooljaar 2023-2024. Zodat we dit
kunnen inzetten voor Snappet,
mindfulness, hoogbegaafdheid.
Willen we het effect van mindfulness
meten en op welke manier gaan we dit
meten?
We hebben aan leerkrachten en kinderen
gevraagd wat ze van de Mindful lessen
vonden.
Zorgen en borgen dat mindfulness goed
op het programma staat van elke groep.

Leidt de bibliotheek tot meer leesplezier?
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Kinderen kunnen makkelijker zelf ruilen,
meer keuze in soorten boeken. Meer
stillezen en meer voorlezen in de klas.
Richard Verschraagen schrijver in zeeland
misschien een optie om in de klas uit te
nodigen?

Zorgen over het leesniveau van groep 4.
De onderwijsassistenten gaan nog met
deze kinderen lezen in de week in kleine
groepjes.

Plusklas voor de onderbouw: er is
gevraagd aan de collega’s wie dit voor de
onderbouw wil oppakken. Marlies heeft
zich hiervoor opgegeven en heeft
contacten gehad met andere scholen op
welke manier ze dit doen.
Op donderdag zal Marlies dit doen en na
de herfstvakantie zal het ook aan het
begin van de week in de klas
plaatsvinden.
PLG hoogbegaafdheid binnen Prisma.
Johan gaat hier vanuit ons naar toe.
MR stemt in met plan.

8. Ouder- kennismakingsavond

Welke reactie hebben MR leden

gehoord?

Positieve reacties. Veel verschillen maar
prettig.
Fijn dat het aan het begin van het jaar was
zodat ouders weten wie de leerkrachten
zijn.
Team: eerst week was wel snel, fijner in
de tweede week.

9. Actieplan 2022-2023 (zie bijlage) Borgen: er wordt een kwaliteitskaart
gemaakt. Dit veranderen in het actieplan,
is gebeurd.

Digitale geletterdheid: er is een leerlijn
gemaakt.  De ateliers van ICT zijn gestart.
Er moet duidelijker in het actieplan
komen te staan wat we al doen per groep.

Kijkmonitor: er staat verder weinig
informatie. Hilke is hier verantwoordelijk
voor.  Dit wordt een keer per jaar gedaan.
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10. Visitatie  'traject naar goed' (zie 2
bijlagen)

Op 18-10-2022 krijgen wij een visitatie
(audit/ review)

Wie kan aansluiten van 08:30u tot 09:00u
van de ouders?

Er moeten een aantal items doorlopen

worden zodat we een predicaat Goed

krijgen.

Wat kunnen we nog anders doen? Waar

kunnen we nog mee aan de slag?

Ouders vinden de school streberig? Wat

levert het ons als school op?

Doel: Wat kunnen we nog anders doen?

Er zijn dingen die we doen die nog

nergens beschreven staan, denk aan

observatie dyslexie, hoogbegaafdheid,

kleine kring in de kleutergroepen.

Arike wil als ouder aansluiten bij de

visitatie.

11. Aanpassingen verkeerssituatie gemeente De hekjes zijn neergezet voor de fietsen.
Een nieuw laagje asfalt, maar verder niks.
Kunnen we onze vraag hierover bij de
gemeente neerleggen?
Paul gaat de verantwoordelijke mailen
met de vraag hoe nu verder.

Reactie van verkeerskundige Joep
Stortelder:
Gekleurd asfalt of het aanbrengen van
beschilderingen werkt kostenverhogend.
Het vraagt extra budgetten want kan niet
uit het reguliere onderhoud betaald
worden. Tijdens de gesprekken een jaar of
3 zijn onze voorstellen voor een
schoolzone in goedkope vorm afgewezen.
We hebben het daarom ook niet meer
overwogen als extra maatregel nu of daar
budget voor geregeld.

Wel zal ik nog informeren naar de
voortgang van beschikbaarheid
projectleider voor heel Goes-Oost. Ofwel
de integrale aanpak zoals het college
eerder besloot.

12. Presentatiegids MR wil graag meedenken met de

presentatiegids om het na te lezen en

deze te bekijken. Paul zal hen tijdig

uitnodigen.
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14. Energiemaatregelen binnen de school Hoe gaan we om met ventilatie en de
gasprijzen?
Tot einde jaar een variabel contract, fors
betalen.
Volgend jaar in een collectief met andere
scholen, zal het bedrag stuk lager zijn.
Aan ouders aangeven als een kind bij een
open raam zit.

15. Rondvraag Schoolkassa: als ouders hebben betaald
dan blijft hij bij de partner in Parro open
staan. Er zitten wat herinneringen in het
systeem waardoor dit blijft staan. Paul kan
deze eruit halen.
Er staat weinig toelichting in schoolkassa
zelf uit welke bedragen deze
ouderbijdrage is opgesteld. Deze
toelichting staat wel in de nieuwsbrief.
Paul zal zijn schrijven in 2022-2023 hierop
aanpassen.

Madscience: op de folder staat 15:30 uur
beginnen. Paul vraagt of Niels contact
opneemt met Madscience over de begin
en uit tijd. Niels heeft inmiddels contact
gehad met Mad science.

Paul verlaat de vergadering

16. Jaarpunten MR bespreken (zie bijlage) David zal de punten in het schema zetten.

17. Inspiratiefilmpje Levien De MR, een onmisbare partner.
18. Sluiting

MR jaarplanning 2022-2023

maandag 3 oktober 2022
maandag 12 december 2022
maandag 6 februari 2023
maandag 3 april 2023
maandag 19 juni 2023
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