
MR vergadering BS Maria Goretti - 9 februari 2023

Aanwezig: L.R, R.B, R.L, C.L, D.V, M.V

Afgemeld: -

1. Opening

Welkom heten nieuw MR-lid M.V.

2. Allocatiemodel

Volgend schooljaar is er binnen de formatie ruimte voor het inzetten van extra

personeelsleden, 1.6 FTE. School heeft besloten om dit in te vullen met 0.4 FTE

onderwijsassistente en 1.2 FTE met leerkrachtondersteuning. Dit kan eventueel verdeeld

worden over 2 leerkrachten. Hoe de groepsindeling voor het schooljaar 2023-2024 eruit gaat

zien is nog niet bekend. Er is bewust niet gekozen voor een extra leerkracht. Dit hebben we

besloten omdat alle groepen groter gaan worden en kunnen we de extra ondersteuning in

alle groepen inzetten. Op deze manier kunnen we ook de kinderopvang binnen de school

houden.

3. Ontwikkelingen schoolorganisatie

Binnen het traject leesonderwijs zijn we bezig met een  traject vanuit BCO. Groep 4 t/m 8 is

dit schooljaar gestart met de methode Atlantis. Leerkrachten en leerlingen zijn hier

enthousiast over.

Er wordt in alle groepen elke dag tijd vrij gemaakt om voor te lezen. In groep 1-2 wordt er

kennis gemaakt met verschillende soorten boeken. In groep 3 t/m 8 is er elke dag minimaal

15 minuten tijd ingeroosterd om zelfstandig in een eigen leesboek te lezen.

We zien dat de betrokkenheid bij de kinderen is vergroot.

Vanuit de dominen is er een leesconsulente aanwezig die in de groepen bezig is met

leesactiviteiten.

4. Kwaliteitsonderzoek

In januari zijn er vanuit het bestuur een aantal personen op school geweest. Zij gaan een

kijkje in de groepen nemen en hebben een gesprek met de teamleden van de school.

Binnen onze school heerst er een goed klassenklimaat en fijne sfeer.

Het was een positief bezoek.

5. Rondvraag / mededelingen

MR gaat zich verdiepen in de eventuele aanschaf van schoolhesjes die gebruikt kunnen

worden bij eventueel schoolreis.



6. Bedankje MR lid

Datums vergaderingen: 13 april 2023 en 8 juni 2023.

Het volgende overleg is op  13 april 2023 om 19.00u


