
Notulen Medezeggenschapsraad

Datum: 10 mei 2022, via MEET

Aanwezig: Jeroen, Joanne, Nora, Thamar, Sophie, Kim, Francesca

Afwezig: -

Volgende: 30 juni - 19.30 u via Meet
_______________________________________________________________

Vergadering in aanwezigheid van directeur
1. Opening en mededelingen

Vergadering opent om 19.33 uur.
Kangoeroe KIK informatie voor naschoolse aanbod is via de nieuwsbrief met ouders
gedeeld. Is er een maximaal aan het aantal kinderen die kunnen deelnemen?
Het aanbod wordt betaald vanuit de NPO gemeente gelden. Er is aan ons gevraagd
om bij overinschrijving te gaan kijken naar kinderen die nog geen eigen clubs hebben
waar ze heen gaan. Naar verwachting loopt het naschoolse aanbod ten minste een
jaar, een vervolg is ook afhankelijk van de gemeente.

2. Ouderbetrokkenheid; document & verwachtingen
Ouderbetrokkenheid is een speerpunt voor de MR. De school heeft beleid op de
website staan en daar zijn nu ook teksten over de Kanjermethode bij geplaatst.

De ouderbetrokkenheid staat nu haaks op het gevoel dat we niet worden toegelaten
in het gebouw. Fysiek komen we nog niet binnen en voelen ons nog niet uitgenodigd
om binnen te stappen.
Het klopt dat je dat hebt ervaren dat dit niet geweest is. Nu de Corona beperkingen
zijn losgelaten is weer meer mogelijk. De school heeft nagedacht over de invulling.
De komende maanden en het volgende jaar zijn er momenten waarop de ouders
weer welkom zijn in de school. Dit zal neer gaan komen op ongeveer 1x per maand
en als school hebben we het erover gehad om deze momenten onderwijs gerelateerd
te laten zijn. Zicht geven op hoe we het in de klas doen. De data voor dit schooljaar
zijn recent in de nieuwsbrief meegedeeld.

Is het mogelijk om ouders in de klas te laten komen om bijvoorbeeld de werkboeken
en werkjes (na schooltijd) te laten kijken? Hier hoeft geen leerkracht bij te zijn.
Een mooi voorstel en zullen het in het team bespreken.

Op dit moment worden uitjes soms erg kort van tevoren geregeld. Graag weer
aandacht dat deze data op tijd met ouders gecommuniceerd worden, zodat ook tijdig
vervoer kan worden geregeld. De data staan vaak al vanaf begin schooljaar op de
jaarkalender en worden dan ook met klassenouder doorgenomen. Lijkt toch meer
aandacht voor nodig, gedurende het jaar eerder reminder naar klassenouder vanuit
leerkracht.

Kan in het document ouderbetrokkenheid of op de website worden opgenomen op
welke manier ouders, bijvoorbeeld naar aanleiding van de ontwikkeling van hun
kind(eren) zichtbaar via het rapport, zelf ondersteuning kunnen bieden aan hun
kind(eren)?



Er is behoefte aan meer wisselwerking tussen school en ouders over hoe zij hun
kinderen beter kunnen ondersteunen. Ouders helpen graag hun kinderen en dan op
een manier die voor school ook ondersteunend is. Wellicht kan er meer beschreven of
visueel gemaakt worden wat gedaan kan worden om de kinderen thuis te
ondersteunen. Bijvoorbeeld bij rekenen in het rapport staan nu allerlei onderdelen;
wat kunnen ouders doen om de onderdelen die dan minder gescoord worden te
verbeteren?
Op school is recent geopperd of het geen idee is filmpjes te maken van bepaalde
methodieken die we gebruiken, het voor/koor/door lezen, uitrekenen op de
getallenlijn etc. Dit sluit hierbij aan.
Jeroen mailt zijn aantekeningen m.b.t. dit punt zodat we samen tot ideeën en
invulling kunnen gaan komen, wat dan ook tot uitdrukking komt op de website van
de school. Het gaat er ook om uit te dragen wat we met ouderbetrokkenheid willen
bereiken.

3. Vakantierooster en formatieplan
We hebben met alle scholen en stichtingen in de omgeving afgesproken 2 dezelfde
weken mei-vakantie te plannen. Er zijn 5 studiedagen die wij als school zullen
inplannen. En helaas niet heel veel keuzemogelijkheden meer.
De vacature voor de kleutergroep staat nog uit. Ken je goede kandidaten, laat het de
school weten! Mocht het niet lukken dan zullen we starten met 3 redelijk volle
kleuterklassen (ongeveer 25 lln). Alternatieve invulling van de groepen is besproken,
maar heeft niet de voorkeur, omdat de ervaring is dat kinderen, ouders en
leerkrachten niet van tussentijdse wijzigingen in de groepen houden. Er zijn 2 LIO
vacatures uitgezet om te voorzien in nieuwe instroom van leerkrachten op de KCK.
Ook met oog op de continuïteit van het team.

4. Bespreking onderdeel schooljaarplan; DaVinci wereldoriëntatie
Het doel dit schooljaar bij de schoolontwikkeling DaVinci was het “optimaliseren van
de doorgaande lijn”.
We hebben op team-momenten veel samen besproken en ontwikkeld. Er liggen nu 3
thema’s (map, bakken met materialen, instructies en themaplanner=werkdocument)
per jaargroep klaar om mee aan de slag te gaan. Dat is een fijne en efficiënte manier
van werken.
In elke klas hangt een prikbord met de doelen, woordspin/mindmap etc. Het prikbord
wordt gebruikt voor visualisatie en als praat muur tijdens het thema.
We zorgen voor gedifferentieerde verwerkingslessen gedurende het schooljaar zodat
hierin zoveel mogelijk diverse vakken (en talenten) bijvoorbeeld beeldende vorming,
computervaardigheden etc aan bod komen. Kinderen worden daardoor uitgedaagd
om ook buiten hun comfortzone te werken.
Het komende schooljaar zal het uitnodigen van ouders om hun expertise met de klas
te delen hopelijk weer meer kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld door wat te komen te
vertellen over hun beroep.

5. Tevredenheidspeiling
De vragen zijn aan de MR voorafgaand aan de vergadering toegestuurd. Dit
schooljaar wordt het georganiseerd door een extern bureau “Scholen met succes”. Dit
bureau hebben we met een aantal scholen benaderd. Zij hebben ervoor gezorgd dat
alle vragen die nodig zijn voor landelijke benchmarking erin staan.



Vergelijking met andere scholen wordt dus gedaan en vergelijking met voorgaande
onderzoeken bij KcK is ook mogelijk. Graag nog een toevoeging van vragen gericht
op indruk en perceptie m.b.t. onderwijsachterstanden naar aanleiding van de
corona-periode voor ouders/personeel/leerlingen. Onderverdeeld naar cognitieve en
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De vragen kunnen in meerdere talen
worden voorgelegd, dat kan door de ouder worden aangeklikt.

6. Evaluatie MR schooljaar ‘21-’22
Agenda’s MR vooraf op de website plaatsen.
Specifieker advies en instemming op de agenda erbij noteren.
We hebben een jaarplan die we volgen en dat werkt prettig. Hier kunnen we ook
initiatieven in kwijt.
We zijn tevreden over hoe de communicatie loopt en de fijne gespreksvoering die er
plaatsvindt in de vergaderingen.

7. Indien ontvangen - Rapportage TSO
Deze is niet ontvangen en kan dus niet besproken worden.

Interne vergadering

8. GMR
Tussentijds heeft geen GMR vergadering plaatsgevonden. Onze MR heeft ook geen
toevoegingen voor de GMR vergadering.

9. Actielijst

Vergadering wordt om 21.08 uur afgesloten

Data MR -vergaderingen
14 september, 4 november (jaarverg.), 11 januari 2022, 24 maart, 10 mei, 30 juni

Data GMR-vergaderingen
11 oktober, 13 december (begroting 2022), 31 januari 2022, 14 maart (RvT), 23 mei
(bestuursformatieplan ‘22), 27 juni (bestuursjaarverslag 2021)


