
Agenda en Notulen MR BB
Datum 22 juni 2021
Aanvang 20.00u – 22.00 u
Locatie Online vergadering via Google Meet

(link verkrijgbaar op aanvraag)

Genodigden
Naam: Rol: Aanwezig: Afwezig:
JvH Voorzitter MR, namens ouders x
HvdV Directeur BB X
TvG Lid, namens ouders X
MSt Lid, namens ouders X
MTh Lid, namens personeel X
FvdM Lid, namens personeel X
RM Lid, namens personeel X

Punt: 1 Tijd: 20.00 – 20.05 Onderwerp: Opening en vaststellen agenda Bijlage(n): -

Toelichting bij agenda

Notulen
Agenda vastgesteld.

Punt: 2 Tijd: 20.05 – 20.15 Onderwerp: Notulen vorige vergadering Bijlage(n): 2.1

Toelichting bij agenda
Vaststellen notulen vergaderingen 18-05-2021 en bespreken actielijst
Notulen
Notulen vastgesteld (en al op website geplaatst) en actielijst is besproken.

Punt: 3 Tijd: 20.15 – 20.15 Onderwerp: Ingekomen post/e-mail Bijlage(n): -

Toelichting bij agenda
Geen
Notulen

-

Punt: 4 Tijd: 20.15 – 21.00 Onderwerp: Mededelingen directie Bijlage(n): 4.1

Toelichting bij agenda
Gang van zaken omtrent Corona
Personele zaken (formatie apart op agenda onder punt 5)
Situatie nieuwbouw
Overige bespreekpunten vanuit Directie BB
Notulen
Gang van zaken omtrent Corona: er zijn vanuit het kabinet versoepelingen aangekondigd afgelopen vrijdag, PO
raad is protocol aan het updaten (19 mei laatste). Er is al wel een document met vragen en antwoorden
beschikbaar.
Vanaf 26 juni zijn de belangrijkste veranderingen die betrekking hebben op school:

- ouders zijn eventueel weer op welkom op het schoolplein (wel 1.5m afstand houden);
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- schooltijden (boven en onderbouw) worden weer gelijk getrokken (8.30u-14.00u), en er zullen geen
gescheiden pauzes meer zijn.

- Schoolreisjes zullen weer plaatsvinden (bij vervoer wel regels in acht nemen).
- Musicals groep 8: er mogen 50 mensen als publiek toegelaten worden (biologische ouders kunnen

komen kijken).
- Basismaatregelen (rondom hygiëne, snottebellen/hoesten) blijven gehandhaafd.
- Teamvergaderingen online lijkt de voorkeur tot einde jaar.

Halen en brengen naar school: pionnen moeten beter/meer gehandhaafd worden.
Tijdens studiedag komende donderdag wordt over de versoepelingen een besluit genomen hoe om te gaan voor
komende weken. Hierin zal ook het verzoek aan ouders om mondkapjes te dragen tijdens halen en brengen,
vervallen.

Personele zaken: op openstaande vacature nog geen input gehad, wordt actief in gaten gehouden.
Benoemingsadviescommissie is bekend.

Nieuwbouw: bijeenkomst gehad met Laride. Vorderingen rondom nieuwbouw besproken. 28 juni zal in
raadsvergadering de IHP besproken worden (BB is echt aan vervanging toe). Afspraken met Potje Knor gemaakt
om doorstroom naar kleutergroep goed te laten verlopen. Dalton visie, die vanuit Dommeldal en Potje Knor
gezamenlijk opgezet wordt voor de lagere groepen/peuterspeelzaal, moet goed bekeken worden hoe dit in het
kindcentrum voor BB gehanteerd wordt.

Overige punten: NPO gelden (gelden om achterstanden in te halen):  Qrabbl wordt ingezet (“uitzendburo
vakleerkracht”) om vakleerkrachten (40 dagen) inzetten om kinderen specifiek (tijdens groepsbesprekingsweken)
te ondersteunen. Dit geeft leerkrachten mogelijkheid groepsbesprekingen onder schooltijd te doen en tijdens de
lessen van elkaar te leren.
Onderwijs-assistenten extra inzetten is een andere mogelijkheid het extra geld in te zetten (om op kleinere
groepjes te kunnen focussen). Er komen binnen school ruimtes om dit te faciliteren (een groep minder volgend
schooljaar). Ook zal er zeer waarschijnlijk scholing voor Sociaal Emotionele ontwikkeling voor gehele team
aangevraagd worden.
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Punt: 5 Tijd: 21.00 – 21.15 Onderwerp: Formatie, profiel en ondersteuning Bijlage(n): 5.1 – 5.2

Toelichting bij agenda
Status en bespreking omtrent werkverdelingsplan/formatie
Status en bespreking schoolprofiel en ondersteuningsplan
Notulen
Formatie: deze is bijna rond, op vacature in 1 groep na.
Werkverdelingsplan kan hierna pas gemaakt worden. Hopelijk is voor einde van het schooljaar de formatie en
werkverdelingsplan rond.

Ondersteuningsplan: oude versie is geupload, ter info. Bij nieuwe versie wordt feedback MR meegenomen.
Schoolprofiel staat op “Vensters op de kaart” (inspectie resultaten worden hierbij gezet).

Punt: 6 Tijd: 21.15 – 21.30 Onderwerp: Status onderwerpen jaarplan Bijlage(n): zie Drive

Toelichting bij agenda
Schoolgids (teksten op Drive)
Creativiteitsontwikkeling
Sociaal-emotionele vaardigheden
Tevredenheidsonderzoek
Notulen
Schoolgids: opmerkingen tekstueel worden meegenomen en verwerkt. Visueel wordt er contact opgenomen
met externe partij (offerte in afwachting). Onderdeel van deze offerte zal zijn: professionele fotograaf zal worden
ingehuurd om foto’s te maken van school voor foto’s in schoolgids en op website. Er zal zowel een hardcopy als
digitale versie komen. Info-vouwmap (met infoboekje) voor nieuwe/bezoekende ouders zal ook worden
geupdate (en in voorstel worden toegevoegd). Het is het streven om fysieke schoolgids mee te geven aan oudste
kinderen op eerste dag/ eerste week nieuwe schooljaar.

Creativiteitsontwikkeling: methode “Laat maar zien” geïmplementeerd in alle groepen: activiteiten en leerlijnen
zijn beschikbaar. Leerkrachten worden nog een keer herinnerd foto’s te delen naar ouders via SS.
Leerteam focust zich  nu op muziek “Meer muziek in de klas”, maar op dit moment is er nog geen muziek
methode gevonden die geheel past.

Sociaal-emotionele vaardigheden: Kwink wordt gebruikt, methode voor groepen 1-8, gefocust op hoe kinderen
naar elkaar toe reageren. Over een aantal groepen uitgeprobeerd en op basis van feedback/ervaringen bekijken
of hierop doorgegaan wordt. Vervolgstap is protocol naar SE vaardigheden. Onderdeel van deze methode zijn
ook de omgangsnormen via social media.

Veiligheid groep 5-8: veiligheidsmonitor is afgenomen (digitaal bevraagd): op 1 onderdeel is score boven
gemiddeld(aandacht behoevend) (kinderen worden niet voldoende gesteund door juf als er ruzie is). Analyse zal
gemaakt worden en eventueel ook gebruikt worden voor besteding NPO gelden. Rapport wordt gedeeld met
MR.

Tevredenheidsonderzoek: zie actiepunten.

Punt: 7 Tijd: 21.30 – 21.40 Onderwerp: Rondvraag en sluiting Bijlage(n): n.t.b.

Toelichting bij agenda
Mieke: dinsdag 21 september staat de 1e MR vergadering gepland in schooljaar 2021-2022. Het zou mogelijk zijn
dat deze verzet wordt
Notulen
1e MR vergadering is 28 september (21 september vervalt).

Directeur deelt de “menu kaart” NPO gelden wanneer deze beschikbaar is.

Actielijst

# Wat Wie Wanneer 
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49.8 Plan/planning opstellen website verbetering
Start schooljaar documenten geupload en schoolgids stukken uploaden
(incl meer professionelere fotos)

Directeur 1e week
nieuwe
schoolgids

49.11 demo Digitaal VeiligheidsVolgSysteem geven
Ingepland als fysiek weer vergaderd kan worden

Directeur pm

49.12 Agendapunt: dyslexieprotocol ‘klaar over 2 maanden’ (februari??)
Oude protocol laten voor wat het is, helemaal opnieuw begonnen. Streven
is voor einde van dit schooljaar vernieuwd protocol te hebben. Streven
afronden voor einde schooljaar. Concept is beschikbaar, bijna klaar
(beschikbaar op Drive).

Directeur Einde
schooljaar

13.1 Bespreken in DBR hoe op Nutniveau om te gaan met reclames in filmpjes
(bijv. YouTube)
Contact Prowise: als Youtube filmpjes via app (Presenter) bekeken worden,
zijn reclame filmpjes weg.

Directeur afgerond

13.3 Priotering items tevredenheidsonderzoek – welke items moeten
meegenomen worden op klankbordavond
Prioritering is gemaakt. Vervolgstap voor invulling avond wordt nu
genomen. Contact externe partij wbt verwachtingen (actie VZ MR).

VZ MR 28 september
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