“Een school waar kinderen zich mogen ontwikkelen door het volgen van
ons onderwijs, dat zoveel mogelijk is afgestemd op hun
onderwijsbehoefte”
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Samenstelling MR:
voorzitter:
David van Vliet
personeelsgeleding: Annika Polfliet en Johan Jacobs
oudergeleding:
Arike Folmer, Maike Lemain en Paco Telderman (Paco heeft alleen de
eerste vergadering bijgewoond)
Behandelde onderwerpen:
Bergweg / verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid van de Bergweg is al vele jaren een probleem voor onze school. Joep
Stortelder, verkeersdeskundige van de gemeente, is in februari aanwezig bij de vergadering
en geeft uitleg vanuit de gemeente. Het uitgangspunt is het maken van een veilige situatie
voor de leerlingen van de school.
De raad zag het wel als een onderwerp, maar niet van heel erg groot belang. De nieuwe
wethouder heeft al een keer gekeken naar de situatie en geeft aan dat er wel iets moet
gebeuren. Er staan vanuit de gemeente veel grote veranderingen op stapel. Er wordt ingezet
op het meer leefbaar maken van de wijk. Een integraal project. O.a. meer groen in de wijk,
parkeergelegenheid, speelgelegenheid, fietsbeleid, etc.
Vanuit de MR wordt aangegeven dat er veel vracht en bouwverkeer door de weg gaat. De
Bergweg is voor dat bouwverkeer te smal en zorgt voor onveilige situaties met ouders en
kinderen op de fiets. Daarnaast kunnen ouders nergens in de wijk kort parkeren om hun
kinderen op school af te zetten.
Binnen de gemeente wordt er een aantal scenario’s besproken om te kijken hoe de situatie
wordt aangepakt. Er komt een projectgroep vanuit de gemeente voor de hele wijk en als
school willen we graag meegenomen worden in deze plannen en niet dat alleen de
wijkvereniging meegenomen wordt.
Op korte termijn zou er wellicht een schoolroute gecreëerd kunnen worden, waardoor het
verkeer een duidelijke route door de straat krijgt.
Er is wellicht voor het nieuwe schooljaar een mogelijkheid om een fietsparkeerplaats te
creëren. Joep neemt daar Paul in mee om dit te realiseren.
Ouderbijdrage
De afgelopen jaren is de ouderbijdrage niet verhoogd.Tijdens de laatste vergadering is
besloten om de ouderbijdrage, voor de schoolreis en schoolkamp, te verhogen. Volgend
schooljaar gebruik maken van “Schoolkassa”, we betalen dan €0,29 per transactie (die
kosten gaan dan van de verhoging af).
€10 voor activiteiten blijft staan
schoolreis een verhoging van ongeveer 10%
Nieuwe bedragen worden dan:
- groepen 1-2: €33
- groepen 3-7: €43
- groep 8: €90
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Continurooster
Er is een pilot gedraaid om te kijken hoe de kinderen, ouders en leerkrachten staan tav een
continurooster. De opzet van het plan is te vinden in procedure pilot continurooster.
Na telling is besloten dat we doorgaan met het huidige, traditionele rooster, aangezien er
geen 2 / 3 meerderheid was bij de ouders uitslag telling pilot continurooster.
Schooljaar 2022-2023 worden wel de schooltijden voor alle groepen gelijk getrokken.
Groepen 1 t/m 4: 8.30 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 15.00 uur (op vrijdagmiddag vrij)
Groepen 5 t/m 8: 8.30 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 15.00 uur
Alle groepen op woensdag: 8.30 uur - 12.15 uur
Actieplan 2021-2022
Paul heeft het actieplan tijdens een vergadering toegelicht. Belangrijke items uit het
actieplan zijn: verandering van rekenmethode, nascholing hoogbegaafdheid, realiseren
bibliotheek en inzet leesconsulente, executieve functies en mindfulness.
NPO plan
NPO gelden zijn in 2021-2022 besteed aan de volgende zaken: realiseren van de
bibliotheek, lessen mindfulness voor de groepen 3 t/m 8, materialen voor een rekenkast en
studiedag Kees van Overveld over stimuleren sociaal emotionele ontwikkeling.
Corona
Tijdens de vergaderingen is gesproken over de communicatie tijdens Corona.
Oudergeleding van de MR heeft meegedacht mbt de werkwijze lesgeven tijdens de Corona
Tijd. Zij hebben steeds vinger aan de pols gehouden om te kijken of dit traject nog steeds
naar behoren verliep.
Begroting
De begroting van de school is besproken op de vergadering van 7 februari.
Schoonmaakkosten, huisvestingslasten en overige personele lasten zijn flink omhoog
gegaan. Hier is over gesproken.
Vakantierooster
Het vakantierooster 2022-2023 is besproken. De vakanties liggen landelijk vast.
Oudergeleding wil graag meedenken over de planning van de studiedagen.
TSO
De TSO wordt geregeld door Kibeo. Kibeo regelt een uur lang opvang tussen de middag. Zij
hebben te kampen met personeelsproblemen. Paul voert regelmatig gesprekken met Kibeo.
Het afgelopen schooljaar bleek de TSO wel een punt van aandacht. Als team moeten we
ook proactief handelen en kijken hoe we, samen met Kibeo, tot een betere begeleiding van
de groepen kunnen komen in het schooljaar 2022-2023.
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Personeelsbeleid en formatie
Paul licht tijdens een vergadering de formatie toe. Ook komend schooljaar kunnen we weer
16 groepen formeren en hebben we voldoende personeel.
Ouderavond MR en AC
De MR is van plan om in 2022-2023 een informatieavond te realiseren rondom het thema
mediawijsheid. Dit in samenwerking met de AC en de bibliotheek Oosterschelde. Tijdens de
vergaderingen is gesproken over wat mogelijk zou kunnen zijn, voor alle ouders, en is er een
plan gemaakt om in oktober 2023 de informatieavond plaats te laten vinden.
Tevredenheidsmeting
De tevredenheidsmeting is door 199 ouders ingevuld. De ouders geven de school als
gemiddeld cijfer een 8. Naar aanleiding van de meting is onderstaande met ouders gedeeld
in de nieuwsbrief van juli:
- Door ouders wordt aangegeven dat communicatie belangrijk is. Goed om te lezen
dan 139 mensen aangeven dat de informatie die aangeleverd wordt relevant is. Met
de gemaakte opmerkingen van ouders gaan we komend jaar proberen de
communicatie nog efficiënter te maken.
- We kunnen nog een stap maken door meer inhoudelijke onderwijszaken met u te
delen. Denk dan bijvoorbeeld aan de taak en inzet van de onderwijsassistenten en
informatie over Plusklas en Klusklas. Informatie hierover is al te vinden in de
presentatiegids.
- Veel ouder(s) / verzorger(s) ervaren onze school nog steeds als een prestatie
school. In eerste instantie zijn we daar ook blij mee. We proberen immers alles
uit de leerlingen te halen wat erin zit. We willen hierbij aansluiten bij het niveau
van elk kind. We zijn ons ervan bewust dat dit presteren niet door hoeft te
slaan.
- De TSO is een punt van aandacht. Komend schooljaar zal dit planmatig
opgepakt gaan worden, zodat er tussen de middag meer zicht en aandacht
voor de kinderen zal zijn.
- Veel ouders geven aan blij te zijn met de positieve sfeer op school en vinden
het fijn dat de schoolbrede activiteiten weer opgepakt worden.
- Mooi om te lezen dat 100 mensen aangeven dat we openstaan voor nieuwe
ideeën.
- Een heel groot deel van de ouder(s) / verzorger(s) geeft aan dat de
vervangingen goed geregeld zijn, fijn dat dit zo ervaren wordt.
Komend schooljaar 2022-2023 zullen Mirjam Geene, personeelslid, en Bas Remijn,
oudergeleding, zitting nemen in de MR.
Annika Polfliet, personeelslid, en Paco Telderman, oudergeleding, zijn afgetreden.
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