Notulen: MR-vergadering
Datum
Start vooroverleg
Start in aanwezigheid van Rineke
Voorzitter
Verslag
Aanwezig

Afwezig:

: 25-05-2021
: 19.30 uur
: 20.00 uur
: Christianne
: Kim
: Christianne, Corien, Paul
(via Teams), ouder Jeroen
(ter kennismaking/sfeer
proeven), Rineke en Kim
: Karin

1. Opening agendapunten / vaststellen:
Geen nieuwe agendapunten.
2. Mededelingen:
We hebben dit schooljaar van de € 6800,- nog een extra leerkracht aan kunnen
stellen, dit is twee keer per week mogelijk (A). Zij is er om leerkrachten te
ondersteunen bij eventuele leerachterstanden.
3. Notulen 03-03-2021:
Bij dezen zijn de laatste notulen goedgekeurd. Geen
aanvullingen/wijzigingen/opmerkingen.
4. Formatie: formatie / groepenverdeling:
Het team stemt in met optie 6, de MR-geleding ook.
5. Inzet NPO-gelden:
Er komt € 93.000 extra geld beschikbaar voor aankomend schooljaar. Het gehele
team heeft in goed overleg ingestemd met hun keuze (kleinere leerlingaantal in de
klassen). Tevens is er ingestemd met Focus PO van bureau Helder en een nieuwe
rekenmethode. MR-geleding stemt hier ook mee in.
6. Inspectiebezoek:
Het Bestuursonderzoek van de Inspectie van Onderwijs heeft plaatsgevonden met
de P.K. (bestuurder Stichting IJsselgraaf). Op dinsdag 25 mei vond het
verificatieonderzoek op Wis enWierig plaats en is de inspecteur de gehele dag op
bezoek geweest. Zij heeft samen met R. in drie groepen lesbezoeken uitgevoerd. Er
werd o.a. gekeken naar Thinking For Learning en of er vanuit het EDI(directe
instructiemodel) instructie gegeven werd. Ze was enthousiast en heel positief over de
groepsbezoeken, de sfeer en onze presentatie. Momenteel gaan we de verdieping in
en dat vond ze mooi om te zien. Ze zag focus op verbinding / uitwerking in de
groepen. Doelgerichtheid op kwaliteit. Een team in ontwikkeling dat eigen talenten
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mag / kan benutten en gezamenlijk werkt aan onderwijsverbetering (T4L) en
kwaliteit.
Samen met de MR-geleding hebben we het filmpje voor de inspecteur bekeken.
Hierin werden verschillende vakken / activiteiten in alle klassen belicht, maar ook de
samenwerking met ouders en het werken met de nieuwkomers.
7. MR-werving:
We stemmen in voor de pamflet-versie. Deze wordt nog aangepast. Rineke maakt
binnenkort weer een ouderbrief en zal deze erin versturen.
8. Vakantierooster:
Het team stemt in met optie 1: 30 april t/m 15 mei (= 2 weken).
In overleg met de kermiscommissie en Gaanderwijs is besloten om de maandag vrij
te blijven geven en de dinsdag niet meer vrij te geven.
Afgelopen periode zijn er prettige en constructieve gesprekken geweest tussen beide
basisscholen in Gaanderen en de schuttersgilde St. Martinus. We hebben gesproken
over de invulling van de kermismaandag en -dinsdag in september. Aanleiding
hiervoor was dat scholen te maken hebben met wet- en regelgeving rondom het
geven van vrije dagen en de schuttersgilde heeft daarnaast te maken met veel
voorbereiding voor het organiseren van de kermisactiviteiten. Hierbij gaat het met
namen over de activiteiten voor de kinderen op dinsdag. Tijdens dit gesprek is
uitgesproken dat we het voor alle partijen zo goed mogelijk willen organiseren en op
zoek willen gaan naar kansen en mogelijkheden. Hoe zorgen we ervoor dat we het
kermisfeest het feest kunnen laten blijven zoals dat al vele jaren gevierd wordt en
hoe laten we tegelijkertijd de onderwijsopdracht niet in de knel komen?
In goed overleg is er afgesproken dat de kermismaandag een vaste vrije dag blijft. Dit
is een vaste plaatselijke feestdag. De dinsdag was voorheen een studiedag. Dit wordt
een schooldag waarop de kinderen om 2 uur op het terrein van de kermis door de
ouders opgehaald kunnen worden. Het plan is dat alle kinderen van Gaanderen in
een gezamenlijke optocht achter de schutterij aan naar het kermisterrein gaan, waar
ze opgewacht worden door hun ouders/ verzorgers. Vervolgens starten de
kinderactiviteiten. Zo zullen er ook nog meer kinderen meedoen met de activiteiten
die worden georganiseerd. Die keuze is overigens vrij voor iedereen.
De scholen moeten aan een uren opdracht voldoen en deze vrije dag aan het begin
van het schooljaar te veel vrije uren. De kinderen en leerkrachten van Gaanderwijs en
Wis en Wierig worden om 13:00 uur door het muziekkorps / schutterij opgehaald en
naar de kermis begeleid (schoolse activiteit).
De oudergeleding geeft aan dat ze begrip hebben voor het besluit maar het ook
jammer vinden dat de 2de vrije dag een lesdag wordt.
9. Rondvraag en afsluiting:
-Sneltesten: De leerkrachten doen 2 keer per week een sneltest thuis. Dit verwachten
wij niet van leerlingen.
Actiepunten:
-Rineke: Het pamflet van de MR-werving zal bij de eerst volgende ouderbrief verstuurd
worden.
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-Rineke: maakt een afspraak met Ruud van Gaanderwijs om terug te koppelen hoe de MRouders over de kermisdagen denken.
Volgende vergadering:
Dinsdag 29 juni 2021
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