Notulen MR vergadering – 24 januari 2022– 19.30 – via Teams
Item

Agendapunt

1.

Opening en Welkom
- Francien sluit aan voor een toelichting op
de trendanalyse.
- Ilona sluit later aan voor de uitleg over
komende begrotingen.
Notulen vorige vergadering 08-11-2021
- Goedgekeurd.
Actiepuntenlijst
- Continurooster:
Bij het onderzoek gaf 80% van de ouders
aan dat ze voor het continurooster waren.
Op dit moment heeft 69% van de gezinnen
betaald voor de overblijf. We willen
achterhalen wat de reden is waarom er
door 31% niet betaald wordt. Er komen nog
betalingsherinneringen. Na de volgende
betalingsherinnering gaat er een enquête
uit.

2.
3.

4.

GMR: Update vanuit GMR
- Geen bijzonderheden.

5.

Ingebrachte Punten:

-

NPO gelden: uitleg trendanalyse
Duidelijkheid over de interventies die
ingezet worden a.d.h.v. de
vaardigheidsgroei.

-

Begroting
Er komt een nieuw rekenmodel vanuit de
overheid. Dit heeft gevolgen voor de
begrotingen van stichting de Waarden.
Hierdoor is het vergelijken van
jaarbegrotingen complex.

-

Voortgang ontwikkeling onderwijsvorm
De vragen die gesteld zijn n.a.v. de
presentatie van Roeland en Loeky over de
toelichting van het onderzoek zijn vooral
gericht op de inhoud in de klas. Hoe krijgt
dit vorm in de klas en wat merken de
leerlingen en/of ouders hiervan.
Ten tijde van de presentatie was dat nog
niet duidelijk en ook nu is het einddoel nog
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Dianne
Dianne
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allen

niet in zicht. Leraren en MT zijn onder
begeleiding gezamenlijk een proces aan
het doorlopen om het einddoel vorm te
geven. Uit de vragen kunnen we
concluderen dat de ouders in dit proces
meegenomen moeten worden en hiervoor
zijn een aantal concrete acties kort
gesloten.
Loeky
Nadia stelt een bericht op naar de ouders
die vragen hebben gesteld waarin we hen
laten weten dat er over de voortgang van
het proces gecommuniceerd gaat worden.
-

Per 1-8-21 mogen kinderen niet meer
buitengesloten worden van vrijwillige
activiteiten. Bespreken welke
consequenties dit heeft voor onze school
en hoe gaan we hiermee om?
Op dit moment speelt dit nog niet, maar het
moet wel opgenomen worden in de
schoolgids.
Als blijkt dat de Singel met deze
problematiek te maken gaat krijgen, gaan
we hier verder op in.

6.
7.

Bestuursbesluiten
Geen bijzonderheden.
Rondvraag
Geen vragen.

