
Agenda MR vergadering van dinsdag 2 maart 2021

Aanvang 19.30 uur digitaal via Google Meet

1. Opening/vaststellen van de agendapunten (M)

2. Notulen 14 januari (M)

Notulen is goedgekeurd. Ook actiepunten zijn uitgevoerd.

3. Post/Mail (M)

4. Mededelingen vanuit team/Gmr (M)

a. Personele mededelingen:

Alle personeelsleden hebben een voorkeur voor volgend schooljaar
aangegeven. De directeur trekt er een aantal maanden voor uit om een
plaatje voor volgend schooljaar te maken. Vaak door ook in gesprek te gaan
met het team.

b. Leerling mededelingen

Instroom nieuwe leerlingen loopt wat terug. Dit moeten we ook meenemen
in de formatie van de groepen voor komend schooljaar. We zijn ook bezig met
PR om nieuwe leerlingen te werven. Op het moment komt er veel respons
over nieuwe aanmeldingen en mensen die een rondleiding aanvragen.

We hebben één officiële thuiszitter. Er is contact geweest met externe.
Donderdag krijgt de school een terugkoppeling over onderwijsbehoefte.

5. Besteding vrijwillige ouderbijdrage OR (M)

Tijdens de vorige vergadering was het percentage ouders dat de ouderbijdrage had
betaald erg laag. De voorzitter vraagt na of dit percentage inmiddels gestegen is. Ze
koppelt dit terug.

6. Evaluatie begroting 2020 (A)
a. jaarrekeningen 2020

De samenvatting van de begroting wordt besproken.

Er wordt overgegaan naar kalenderjaren.

Op basis van de (voorspelde) leerlingaantallen loopt de formatie terug.

De directeur vraagt uitleg bij financiën: waarom kloppen de cijfers niet
(tabblad 1 onderaan).

PlatOO heeft goedkeuring gegeven op de begroting. Er zijn geen vragen
vanuit de MR.

b. Kascontrolecommissie (M)

Nog geen bericht. De gezamenlijke controle vindt later plaats.

7. Algemene tevredenheidsenquête (M)
a. Binnen PlatOO afgesproken dat dit later dit kalenderjaar wordt uitgezet

vanwege Corona. Tot nu toe is de planning oktober/november 2021.
8. Schoolgids en schoolkalender! eerste bespreking, wie kijkt er mee? (M)



Twee leden uit de oudergeleding willen meekijken naar deze stukken.

Inventariseren hoeveel kalenders er afgedrukt moeten worden.

De eerste stukken worden vanaf maart naar de oudergeleding van de MR gestuurd.

Ook de versie die naar de opmaak is geweest moet nog door de MR worden
gecontroleerd. De directeur maakt een tijdspad voor dit jaar.

9. M toetsen 2020-2021 uitleg opzet 0-meting (M)

Vanwege corona worden de toetsen later afgenomen. We hebben ervoor gekozen
om de M-toetsen af te nemen. Vanuit deze gegevens gaan we verder kijken wat de
leerlingen nodig hebben. Cito adviseert om deze toetsen als 0 meting te gebruiken.
We kunnen het dus niet gebruiken in de trendanalyse.

De toetsen worden afgenomen van 1 tot en met 19 maart.

10. Subsidie vanuit de overheid i.v.m. Corona (A)

We zijn uitgeloot voor een extra subsidie vanuit de overheid. Wel hebben we een
leerkracht aangenomen om achterstanden weg te werken door Corona. Dit komt uit
een andere subsidiepot. Hiervoor zijn plannen gemaakt en ook doelen gesteld om
aan te tonen dat dit daadwerkelijk effect heeft op de leerresultaten van de kinderen.
Er zijn nu geruchten in de media over 180.000 euro per school extra. Hier wachten
we nog even af wat de definitieve berichten zijn voordat we dit geld ook echt in gaan
zetten.

11. Naar aanleiding van Corona, is er een achterstand of iets dergelijks, hoe kijkt De
Hasselbraam hiernaar? (A): volgende keer weer op de agenda!

Hier gaat landelijk een discussie over. We hebben tussentijds getoetst. We zetten in
op hiaten bij kinderen. Er is tijdens het thuisonderwijs meer tijd geweest voor één op
één begeleiding op afstand. Hier is ook veel voordeel van te zien bij de kinderen. Het
lesaanbod is aangepast op de thuiswerk periode, dus de nieuwe en moeilijke
onderdelen worden pas aangeboden wanneer de kinderen weer ‘live’ naar school
gaan.

Bij de adviseren van groep 8 was de lijn die ingezet is in groep 6 met advies ook
doorgezet bij de eind advisering. Ondanks de twee thuiswerk periodes die zij hebben
gehad.

12. PR (A)

Contact gezocht met een communicatieadviseur. Per groep denkt er 1 ouder mee op
een online avond op 18 maart. De adviseur verzameld alle gegevens. Wat kan er
verbeterd worden. Welke ideeën zijn er? De oudergeleding neemt ook graag deel.

13. Vakantierooster (A)

Het rooster wordt gepresenteerd. Het rooster moet wordt nog ingevuld door het
team. De eerste versie gaat meteen naar de MR. In april wordt dit gedeeld per mail
en gecheckt tijdens de vergadering. Het akkoord wordt gegeven uiterlijk tijdens de
vergadering in mei/ juni.

14. Data MR 2021-2022 (A)

Schuift door naar de volgende vergadering. Hangt af van het vakantierooster.



15. Verkiezing oudergeleding MR (M)

Ouders kunnen zich nu aanmelden. Sanne heeft tot nu toe één aanmelding
ontvangen voor de MR. Sandra en Inkie stellen zich herkiesbaar.

16. Rondvraag
a. Gebruik Snappet: Ouders vinden het een nadeel dat leerlingen zelf op een

rapport kunnen klikken om de resultaten te kunnen zien. Is het mogelijk om
dat uit te zetten? Daarnaast wordt er een grote rode streep getoond bij het
maken van één fout (en kleine groene krul bij een goed antwoord). Dat is niet
zo te veranderen. Hopelijk gaat Snappet er toch iets mee doen (zeker omdat
er veel scholen mee werken). Bevindingen mogen doorgegeven worden aan
de leerkracht. Zij bespreken dit tijdens de Snappet Bijeenkomsten.

b. Er wordt gevraagd of de kinderen vaak en lang met Snappet werken. Er is in
het team afgesproken dat we een variatie bieden tussen Snappet en
werkbladen. Dit gaan we opnieuw terugkoppelen met het team.

c. Groepsoverstijgend zou groepsdoorbrekend kunnen worden.
d. Gymlessen: Volgens de protocollen mag de groep buiten gymmen. Gaat 7 en

8 gymmen in de Kubus bij slecht weer? Wat is de keuze van de school. Alle
leerlingen hebben recht op bewegingsonderwijs. Dit wordt teruggekoppeld
binnen de unit.

e. Voorbereidingen voor het kamp zijn nog niet begonnen. Behalve kamp groep
8. Dat is gecommuniceerd naar ouders. Wanneer gaan we de beslissing
nemen? Het voorstel is om het besluit begin april te nemen.

f. Er zijn geen reacties meer gekomen de info aan de hand van de laatste
persconferentie.

(M)= mededelingen

(A)= agendapunt

(V)= vragen

(a)= adviserend

(i)= instemming


