Notulen MR vergadering
Woensdag 22-09-2021
Stampioendreef 5
Aanwezig:

Menko Nieland, Ilse Rothuizen, Anja Westerhof, Elly Berghout Miranda van
der Starre, Patricia van den Bogerd, Joyce Gepkens, Shirley van den Berg

1) Opening van de vergadering door Anja
✓ 2021 / 2022 is Anja Westerhof de voorzitter van de MR, Ilse Rothuizen is
toegetreden als MR lid vanuit de leerkrachten geleding. Ilse zal zich nog
voorstellen als nieuw MR lid via Social Schools/ Nieuwsbrief, ook Anja zal
dit doen als nieuwe voorzitter.
2) Vaststellen agenda
De volgende punten worden toegevoegd aan de agenda
✓ Taakverdeling en afvloeiingslijst
✓ Activiteitenplan bespreken/ vaststellen
3) Geen toevoegingen
4) Afvloeiingslijst: Menko gaat zijn laatste jaar als MR lid in. Er zal een vacature
komen alverwege het jaar voor de invulling. De voorkeur gaat uit naar iemand met
een financiële achtergrond. Shirley weet misschien een geschikte kandidaat, zij gaat
navraag doen of die persoon interesse zou hebben.
5) PMR:
✓ Joyce heeft nog geen PMR-bijeenkomst gehad.
6) GMR:
✓ Shirley neemt de plaats in de GMR over van Menko, er is nog geen GMRbijeenkomst geweest
7) Uit de school; Miranda en Elly schuiven aan:
✓ Vacatures:
Zoals eerder medegedeeld zullen 3 leerkrachten de school gaan verlaten.
Marene per 1 oktober, Rosanne en Henriette van Velzen per 1 november.
Helaas zijn er geen sollicitanten afgekomen op de vacature oproep. Via netwerken hebben Elly en Miranda met Laura gesproken. Zij is een kleuterjuf die 4
dagen beschikbaar is. Deze week worden de laatste gesprekken afgerond. Zij
zal voor de kleutergroep op de Groeneweg komen. Zij heeft aangegeven graag
ondersteuning te willen bij het starten met de methoden zoals de Acker deze
gebruikt en hiermee ervaring op te doen. Omdat er op de Groeneweg meerdere kleutergroepen zijn, is dit een wens vanuit Laura die geaccepteerd zal
worden. Hierdoor komen er wel verschuivingen. Jelleke zal Fulltime naar de
locatie op de Stampioendreef gaan. Door onverwachte aanmeldingen zal de
kleuterklas ook direct opgesplitst gaan worden per 1 november. En zal Jelleke
voor groep 2 komen te staan per 1 november. Voor groep 1 is ook een kleuterjuf gevonden, Yvonne. Yvonne zal 3 dagen voor groep 1 staan. De overige twee
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dagen zal Maaike voor groep 1 staan. Yvonne start al vanaf 1 oktober om zo de
afwezigheid van Marene direct op te vangen.
Laura zal per 1 december op de Groeneweg starten voor 4 dagen, Marry zal
ook naar de Groeneweg gaan voor 1 dag. Om de tussenliggende periode (November)op te vangen staat Marry op maandag, dinsdag en woensdag voor
groep 1/2 c.
Voor groep 4 op de Groeneweg wordt er heel hard gewerkt voor een oplossing.
Zodra deze er is zal dit kenbaar gemaakt worden.
De betrokken ouders worden persoonlijk, middels een schrijven op de hoogte
gebracht.
Petje af voor Elly en Miranda! Ondanks de enorme krapte op de arbeidsmarkt
en zeer creatief denken, hebben zij het toch voor elkaar gekregen om iedere
groep te kunnen voorzien van een leerkracht en de zorgen van ouders weg te
nemen!
Personeel:
Andre neemt de taak van preventiemedewerker op zich. De MR heeft hiermee
ingestemd.
25 jarig jubileum!
De Acker bestaat dit jaar 25 jaar, reden voor een feestje. In februari zal er een
feestweek zijn, hiervoor is een feestcommissie in het leven geroepen. Zij zijn al
druk bezig met het organiseren plannen/ bedenken van feestelijkheden.
Covid maatregelen:
Op Spectrum niveau is er overleg geweest n.a.v. de versoepelingen die aangekondigd zijn. Na de herfstvakantie zal er weer naar het “oude” normaal terug
gekeerd worden. D.w.z. voor de kleutergroepen komt er op maandag en vrijdagochtend weer een inloop voor de ouders. Voor de bovenbouw komen er
weer inloopmiddagen direct na schooltijd voor ouders. Ouders zijn weer welkom in de school.
Ook de cohorten hoeven niet toegepast te worden.
Elly en Miranda gaan op een 2-daagse cursus/ training voor het nieuwe schoolplan, COBI 2.0
Zij zullen ook een korte presentatie geven van waar er begonnen is met COBI
en de voortgang tot nu.
De begroting kunnen we binnenkort verwachten
Team scholing; het team zal een scholing krijgen; impact op leren. Dit is een 2jarig traject op het gebied van het leren van kinderen. Er is een impactteam
samengesteld
De inspectie hanteert per augustus een nieuw onderzoekskader om de scholen
te beoordelen.
De MR stelt voor om halverwege het jaar een extra avond in te gaan plannen
met Herman en Adriaan (Spectrum) om te sparren over de formatie en de leerling prognoses

8) Er zijn geen rondvragen, Anja sluit de vergadering.
De volgende vergadering staat gepland op woensdag 10-11-2021 om 20.00 uur op de

Stampioendreef 5.
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