Agenda MR-vergadering van basisschool De Empel
Datum

22 juni 2021

Plaats

BS De Empel

Tijd

19.00 uur

Aanwezig: Anke, Peter, Thea, Cindy, Rianne, Leon, Ilse, Ilona

1.

Opening
Vaststellen agenda

2.

Notulen laatste MR 28-04-2021
mrem@skipov.nl
De laatste notulen staan nog niet op de website. Actie Ilse.
Presentatie ontwikkelingsresultaat klassen.
Tussenresultaten agenderen voor maart 2022.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
schoolgids

4.

Schoolgids
De schoolgids is doorgenomen. Er worden een aantal tekstuele wijzigingen geadviseerd:
- adjunct directeur i.p.v. locatiebegeleider
- toevoegen reden inlooptijd: contact met ouders
- (school)bieb
- verlof en verzuim: groepen verdelen i.p.v. samenvoegen
- voorbeelden actief burgerschap en sociale integrati0065
- aanpassing formulering taakspel (zie aanpassingen vanuit jaarplan)
- ouderbetrokkenheid: benoemen informele communicatie met ouders
- ouderpanel niet standaard
- startgesprekken vanaf groep 5-6
Anke maakt aanpassingen.
Thea heeft gekeken naar de info over de MR die in de jaarkalender komt te staan.

5.

Mededelingen De Empel (Leon)
Corona
Er komt een nieuw protocol vanuit de PO raad waarin de “bubbels” los gelaten worden.
Daarna volgt communicatie richting ouders.
Personele bezetting
De groepsindeling en personele bezetting schooljaar 2021-2022 zijn tijdens de bijeenkomst
van de oudergeleding reeds besproken.
- NPO
De NPO gelden zijn voor 2021-2022: 700 euro per leerling. Het gaat om een 2 jarig
programma. Het is jammer dat niet ingezet is op structurele gelden. Er is een menukaart met
voorwaarden, gebaseerd op Leren zichtbaar maken. Vrijdag tijdens de studiedag gaat het
team kijken waar de Empel naar toe wil de komende jaren. De 7 verbeterplannen gaan
afgerond worden. Er komen 3 pijlers: leren zichtbaar maken, kunst en cultuur, actief

burgerschap. Het overkoepelende onderwerp is Deep learning. Meer gericht op talenten dan
alleen cognitief. Ook de inspectie lijkt hier steeds meer op aan te gaan sluiten.
NPO gelden agenderen voor 1e vergadering. Actie Ilona
- Fusie
De fusie is goedgekeurd: 7 scholen erbij. Berry Tomas stopt per 1 januari. Dan komt er een
nieuwe bestuurder. Wat wordt de besturingsfilosofie? Hier wordt aan gewerkt.
- Afsluiting schooljaar
Binnen de mogelijkheden wordt gekeken naar een afsluiting samen met ouders, en afscheid
van Jeanne.

6. Jaarverslag MR
Ilona maakt een opzet. Agenderen voor 1e vergadering. Actie Ilona
7.

Nieuwe planning 2021-2022
Datum:
7 oktober 2021
… november 2021
… januari 2021
… maart 2021
… mei 2021
… juni 2021

Agendapunten:
- Taakverdeling MR
- Oktobertelling
- Evaluatie huidige groepsindeling
- MR reglement
- Begroting
- Groepsindeling
- Datamuur Cito/ tussenresultaten
- Formatie
- Definitieve groepsindeling
- Invulling MR komend schooljaar
- Nieuwe planning
- Jaarverslag

1e overleg donderdag 7 oktober 19.30 uur. Tijdens dat overleg jaarplanning maken.
Actie Ilona

8.

Rondvraag
- Afscheid Peter
Leon spreekt een dankwoord uit voor Peter.
De ouders hebben vorige week bij elkaar gezeten omtrent de rolverdeling vanaf volgend
schooljaar:
• Rianne: postvak mail;
• Ilona: notulen en opstellen agenda;
• Cindy: Vooroverleg nav agenda met Leon.

9.

Sluiting

