
Notulen MR vergadering BS Maria Goretti dd 14 juni 2022

Aanwezig: Renée Beunen (notulen), Liesbeth Ruyten, Daisy Winkelmolen, Chantal Linde, Marion

Nizet (voorzitter)

Afgemeld: /

1. Opening

Vergadering wordt geopend. Notulen is goedgekeurd.

2. Ontwikkelingen schoolorganisatie

Marion is aftredend binnen de MR. Zij zal worden vervangen door juf Ruby Leinders. Chantal

zal volgend schooljaar ook aftreden. Hiervoor gaan we begin schooljaar kijken wie deze rol

zal overnemen.

1 oktobertelling gaat in de toekomst verdwijnen. Onderwijsland blijft voortdurend

veranderen.

3. Formatieplan 2022-2023

Recht op 4 groepen. Tot Kerstmis kunnen we extra inzet krijgen vanuit juf Marion (zij gaat

daarna met pensioen).

Groep 1-2: juf Ruby (ma-do)

Groep 3-4: juf Renée (ma-vrij)

- tot Kerstmis → gr. 3: juf Renée (ma-do), gr. 4: juf Marion (ma-do), gr. 3-4: juf Renée

(vrij)

Groep 5-6: juf Mariska (di-woe-do) en juf Anne (ma en vrij)

Groep 7-8: juf Boukje (ma-vrij)

- werkdruk dagen worden ingevuld door juf Ruby.

- Juf Paulien blijft als onderwijsassistent werkzaam (di-, woe-, en donderdagochtend).

- Meneer Wiel blijft werkzaam als conciërge (di en do).

4. Schoolgids

Is goedgekeurd door gehele MR.



5. Schoolformatieplan

Zie hiervoor schoolgids.

6. Financiën school / mr

Begroting wordt toegelicht door directrice. Begroting ziet er goed uit.

MR zorgt voor een ijsje tijdens het schoolreisje.

7. NPO-gelden

Per leerling komt er geld binnen. Het bedrag dat hiervoor binnenkomt hoeft niet in het

huidige schooljaar helemaal gebruikt te worden. Als school willen we ervoor zorgen dat geld

beschikbaar blijft, zodat we hier voor een langere periode gebruik van kunnen maken.

- juf Paulien blijft hierdoor 3 ochtenden in de week extra ondersteuning bieden aan

kleine groepjes.

- juf Claudy blijft 1 ochtend in de week komen om extra ondersteuning te geven in

kleine groepjes (Hoezo Leren).

- Rekenen XL aangeschaft voor de betere rekenaars, die zelfstandig na instructie

daarmee aan het werk kunnen.

- 4x bijeenkomst rond 'leren leren' voor groep 7-8.

- Ouderavond voor groep 7-8 rondom 'leren leren' (tijdens algemene ouderavond).

- Ouderavond rondom 'lezen' (tijdens algemene ouderavond).

- Huidige groep 2 (nieuwe groep 3) krijgt screening rondom dyslexie (vroegtijdige

signalering).

- Scholing voor leerkrachten en directie rondom 'Lezen'.

- Leesbevordering vanuit Bieb op School  wordt voortgezet.

- Cultuurproject wordt ingekocht voor alle groepen (aantal weken).

- Voorstel: bezoek aan Rijksmuseum (groepen 1 t/m 8).

- Team is aan het oriënteren naar een nieuwe Leesmethode (lezen en begrijpend lezen

ineen), deze wordt dan aangeschaft.

8. Rondvraag / mededelingen

- Datums voor MR-vergadering schooljaar 2022-2023: 6 oktober 2022, 24, november

2022, 9 februari 2023, 13 april 2023, 8 juni 2023.

- Er is een nieuw protocol rondom 'Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld'.

Dit is binnen de GMR goedgekeurd → ter kennisgeving binnen MR.

Het volgende overleg is op 6 oktober 2022 om 19.00u


