Notulen MR#6
Voorzitter: Debbie Kooij
Secretaris: Julia de Jong

Locatie: O.B.S. Tuindorp
Aanvang: 19:30 uur

Datum: 8 juli 2021
Lotte is aanwezig.

De leraargeleding notuleert.

Agendapunt
1.

Bijlagen

Opening

Tijd
5 min.

Doel: vaststellen
2.

Notulen MR#5

Zie bijlage ‘notulen
MR#5-concept’

5 min.

Doel: vaststellen
3.

4.

Communicatie
Formatie
Toelichting Lotte
De formatie van OBS Tuindorp is rond. SPO Utrecht had veel mensen aangenomen
met de NPO gelden. Er komen een aantal mensen bij OBS Tuindorp werken die
ook nog studeren voor leraar. Een mooie combinatie van werk en studie. In ieder
leerjaar is een ondersteuner aanwezig. Dit kan een ongediplomeerd iemand zijn
die dus aan de Pabo studeert of een leraar die een minimaal aantal dagen werkt.
Ondersteuners kunnen eventueel meegroeien in de organisatie en als er ruimte is
uiteindelijk een plek tot leraar bemachtigen.
Op OBS Tuindorp werken we in teams samen, een leraar blijft zitten in een leerjaar
en er komen nieuwe leraren bij. Dit wordt door het team als prettig ervaren maar
biedt komend jaar ook uitdagingen.
Doel: Informeren
Ouderbetrokkenheid
Met de versoepelingen in het coronabeleid kunnen ouders vanaf
september weer nauwer bij school betrokken worden.
Vraag aan MR: hoe zien ouders deze versoepelingen voor zich?
Wat is wenselijk en wat juist niet?
OMR: Ouders zijn blij dat ze niet per se de school in hoeven. Je kind wegbrengen is
rustiger en het contact met de leraar is er voldoende. Het is natuurlijk wel anders
dan eerst maar ‘niet naar binnen gaan’ is een winstpunt. Mensen vinden het over
het algemeen prettig. Het korte momentje met de leraar als er iets is, wordt door
sommigen wel gemist. Als idee wordt er geopperd dat er misschien een leraar van

15
min.

20
min.
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elk leerjaar een keer in de week op het plein kan blijven staan om de ouders te
woord te staan. Hoe is dit voor ouders met kleuters?
PMR: Vanuit cluster 1/2 wordt de rustige start gewaardeerd. Een paar ideeën om
de ouders toch de klas in te krijgen zijn thema ochtenden of inloopochtenden.
Ouders zouden graag aansluiten bij de gewoonlijke gang van zaken in plaats van
presentaties e.d. Het muurtje buiten om het schoolplein is een handige
afscheiding, ouders zouden mee kunnen lopen als er wel wat is. Docenten missen
het luchtige praatje met ouders, waardoor de band versterkt wordt. Elke dag een
leraar op het plein zou wenselijker zijn. Het persoonlijke moment om even een
korte overdracht te doen als het echt nodig is, zou wel welkom moeten zijn.
Ouders moeten zich welkom blijven voelen om de school in te komen. Ouders
kunnen vaker in Klasseplan kijken om te kijken waar de kinderen mee bezig zijn.
Voorkeur gaat uit naar de manier waarop het nu gaat en niet terug te hoeven
naar de oude manier. Er is meer rust in de school.
In het najaar komt er weer een informatieavond en startgesprekken.

5.

Doel: Brainstorm
Schoolgids
Toelichting Lotte
De kopjes missie, visie en aannamebeleid zijn aangepast in vergelijking met de
vorige schoolgids.
Opmerkingen:
1: Moet de foto iets aangepast worden? Gevaarlijk met de hoge schommel?
2.3: Jonge kind, dit gaat over voorschoolse opvang. Kan dit duidelijker naar voren
komen? Het lijkt nu over het jonge kind specialisme te gaan.
4.1: Social Schools aanpassen, ouders kunnen geen berichten plaatsen. Moet bij
dit kopje ook niet MRF bij? Dit noemen we Portfolio.
4.1: Naam Ilona aanpassen
5.2: In de tabel staan nog niet de jaartallen 19-20, 20-21. Waarschijnlijk zijn deze
gegevens er nog niet en worden die vanzelf bijgevoegd. Moet het landelijk
gemiddelde misschien tussen haakjes erachter gezet worden? Dit kan je al zien in
de tabel (het streepje geeft dit aan).
6.4 Hoe is iedereen bereikbaar? Mooi om dit nog te vermelden
(voornaam.achternaam@spoutrecht.nl)
Ouders moeten instemmen met deze schoolgids. Ouders stemmen in.

Zie bijlage ‘Vensters
15
Schoolgids Concept
min.
41400-17BT-000 28-62021 (1)’

Notulen MR#6
Doel: Informeren en instemmen OMR

6.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) - Schoolscan
Toelichting Lotte
Vraag aan de MR: welk advies geeft de MR op basis van deze
informatie aan de directie mee?

Zie bijlage ‘Analyse
NPO Tuindorp (versie
juni 2021)’

20
min.

Het is complex om in een helikopterview boven een school te hangen. Het is fijn
dat er ruimte is om met het team nogmaals naar de NPO gelden te kijken. Er zijn
een aantal zaken waar al keuzes in zijn gemaakt zoals laptops en personeel. Het
zit nu vooral op kwaliteit en scholing.
De eerstvolgende MR komt dit punt terug. Dan is het plan compleet en
uitgewerkt. De MR moet hier namelijk mee instemmen.
Er is een vraag vanuit de GMR, hier werd gezegd dat het voor de zomervakantie af
moest zijn. Er zit geen officiële datum aan het indienen van dit plan. Het geld komt
er, dat is zeker. Kijk naar de mail van Thea en Erik, hierin staat de meest actuele
informatie.
Doorlopen document:
Zicht op de brede ontwikkeling: Laat het niet zo’n traject worden als MRF
Dit kunnen we in een MR aan het start van het jaar nog een keer toelichten. In het
aanpak gedeelte staan interventies waar keuze uit is, dat verdient meer tijd om
een juiste keuze te kunnen maken. Deze komt terug in MR1
Lotte wil graag op een paar punten feedback op. DPL is afgelopen jaar gestart.
Leraren leren hier doelgerichter instructie geven. Dit willen we graag doorzetten,
hier ligt een offerte voor klaar. Dit willen we graag vanuit de NPO gelden
financieren en niet mee wachten tot MR1.
Debbie vraagt of er nog bezwaren zijn op het plan zoals het er nu ligt. Zodat Lotte
dit verder kan uitwerken. Op de verdere uitwerking komen we in de eerste MR op
terug inclusief officieel akkoord. Er zijn geen bezwaren.
Er wordt nog een vraag gesteld of meerdere ouders moeten worden betrokken bij
de NPO-gelden. Lotte legt uit dat de eerste ouderavond een grote knaller moet
worden. Zodat ouders echt weer betrokken zijn. Tijdens deze ouderavond komt er
ook meer helderheid over de NPO gelden.

7.

Doel: informeren en brainstorm
Jaarplannen OBS en MR
Ieder schooljaar wordt er een jaarplan OBS en een jaarplan MR
opgesteld. De activiteiten in deze jaarplannen dienen na ieder schooljaar
geëvalueerd te worden. De afgelopen jaren stonden tijdens MR1 de
evaluaties van het afgelopen schooljaar en de plannen voor komend
schooljaar op de agenda. Zo ook dit jaar.

20
min.
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Jaarplan OBS
Er is niet echt een jaarplan, er kan gekeken worden naar de drie speerpunten.
Er moet een plan voor volgend jaar komen. Hier kan iemand van
de leraargeleding wat dingen over zeggen. Lotte Berkhout pakt dit verder
op inclusief evaluatie.
Jaarplan MR
Judith Trimbach gaat dit vorm geven.
Julia maakt de jaarplanning van de MR inclusief data. Ilona mailt
de GMR data door naar Julia. De eerste datum is 21 september 2021.

8.

Doel: Afspraken maken wie dit jaar de evaluatie 2020-2021 en het nieuwe plan
2021-2022 opstelt?
GMR
Afgelopen GMR is er vooral naar structuur gekeken om te kijken hoe dit beter te
organiseren. Ook is er gekeken naar een vrijwillige bijdrage omdat mensen vaak
niet gemotiveerd zijn om grote stukken te lezen. Daarnaast werd er gekeken naar
organisatie in kleine groepjes.
Er was veel onrust over 12,5% afdragen naar hoofdkantoor. Vooral vanuit het
speciaal onderwijs was hier veel reuring over.
Alle besturen moeten hun begroting online zetten. Zie hier de link voor de
begroting: https://benchmarkpovo.nl/

10
min.

Over de NPO gelden waren er vooral zorgen over het welzijn, groepsdynamiek en
sociale vaardigheden. Cito was niet erg belangrijk.
Er zijn veel vacatures, waardoor er veel wisseling is. Dit is erg nadelig voor
sommige scholen, SPO heeft hier zorgen over.

9.

Doel: Informeren
Rondvraag
Ilona is in verwachting. Moet hier dan ook een vervanging voor komen? Ilona
geeft aan dat ze erbij kan en wil zijn in haar rol als ouder.
Jur is officieel gediplomeerd vertrouwenspersoon.
Debbie is aan haar 3e jaar MR bezig, in het najaar moet er een nieuwe sollicitatie
uit voor een nieuwe ouder. Ook moet er een nieuwe voorzitter gekozen worden.
Voor Lotte Berkhout is dit (tijdelijk) haar laatste MR. Voorjaar 2022 is ze weer
terug. Christien vervangt Lotte.

5 min.
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Actielijst 2020-2021
Datum
Actie
11-2
Directie maakt scenario’s ICT
en kosten. Voor MR#4 OR
uitnodigen
11-2
Directie maakt afspraak met
OR om werkgroep te vormen
11-2
Zorgen dat statuten en
jaarplannen MR op website
vindbaar zijn.
7-6
OR op de hoogte stellen van
niet verhogen ouderbijdrage

Actiehouder
Lotte

Status
Gesloten

Thea en Lotte

Gesloten

Judith

Gesloten

Debbie

Gesloten

Opmerkingen
Zie notulen MR#4

Besluitenlijst 2020-2021
datum

Besluit

MR

Opmerking

7-6

Formatieplan 21-22

5

PMR stemt in met
formatie plan mits
het personeel uitleg
krijgt over minimale
werktijdfactor 0,6
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Aandachtspunten 2020-2021
Doorlopende acties

datum
MR1

datum

aandachtspunt

MR2

Als er nieuws is, dat aanleveren aan Observator

MR2

Als er punten zijn voor de GMR, die aan Ilona doorgeven

aandachtspunt

MR2
MR3
MR4

MR5

MR6

•
•
•
•

Aandachtspunt: Jaarplan/ nieuw beleid in schoolgids. (verdelen lln)
MR 4 jaarrekening begroting.
MR 6 oriëntatie begroting.
Invulling ouderavond oktober

•
•

ICT Leermiddelen en ouderbijdrage op agenda (OR aanwezig)
Schoolplein

•

MR geeft aan wat de verwachtingen zijn t.a.v. de begroting en hier
worden afspraken over gemaakt.
Vanuit MR#4:
• Mijn rapportfolio + evaluatie
• Groepsdoorbroken werken

-

Ideeën aanleveren voor besteding NPO-gelden

