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Wat

Vraagt Janna naar analyse Voor 14 maart
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onderwijsopbrengsten.
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Margo

Vraagt Monique naar de
gegevens van de themaavondbegeleider (Fides)
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Monique

Verzenden update
Tussen 7-2-2022 en 11-2-2022
interventies (met feedback
MR) groep 5 versturen naar
ouders.

Hanke

Notulen GMR 20220114
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zsm.

Voor 14 maart
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Openstaand

delen met MR

Notulen
Mededelingen
Monique praat MR bij m.b.t. haar herstel en de verdeling van taken tussen Judith en Monique
waarbij de voortgang en de dagelijkse leiding op 't Bijenveld geborgd is.
Nieuwe beslisboom is vandaag (20220207) met de ouders gedeeld. Deze is nu leidend.
Hybride-onderwijs is gebruikelijk. Vooral in de bovenbouw (6-7 en 7-8) zijn de besmettingen flink
opgelopen waardoor veel leerlingen thuis onderwijs volgen of hebben gevolgd. Snelheid van
handelen en flexibiliteit is hoog (van ouders, leerlingen en leerkrachten). Dat is een voordeel om de
voortgang van het onderwijs te borgen.
TSO
Sandor praat de MR bij over het lopende traject m.b.t de TSO. 't Bijenveld hecht waarde aan het
onderwijsmodel zoals 't Bijenveld het nu heeft. De TSO kan worden geboden door Stichting SooS.
Stichting SooS zal als aanbieder verder worden verkend. Zakelijk contract en gedragsprotocol zal
verder worden afgestemd. Een ouderpeiling om de pauze een kwartier te verkorten ligt mogelijk in
het verlengde van dit contract. Monique vraagt bij Partou na of een kwartier meer BSO ook meer
kosten voor ouders met zich meebrengt.
NPO
Een deel van de NPO-gelden wordt ingezet om de groepen 1,2 en 3 in de ochtend te splitsen. In de
Parro van groep 1,2 en 3 (20220113) heeft de onderbouwing voor dit extra aanbod gestaan. De
leerlingen pakken dit goed op. Erg flexibel. De leerkrachten kunnen veel gerichter met een klein
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groepje werken. De efficiëntie is daardoor vergroot. In juist deze kleine groepen is de sociale
verbinding onderling erg hoog.

Nieuwe collega's
Romy Smits werkt in groep 4 en vervangt Denisa vanwege haar zwangerschap.
Floor Verweij vervangt Ineke in groep 5.
Update 20220307: Floor kan vanwege een roosterwijziging niet meer op ’t Bijenveld werken. Jorina
van Leeuwen neem de dagen van Floor over. Uiteraard wordt zij ingewerkt en begeleidt door Rinke,
Monique, Judith en Janna
Update interventies groep 5
Mailing naar ouders zal in de week van 7-2 tot 11-2 worden verzonden.
Feedback vanuit MR verwerkt Monique in de mailing naar ouders.
Komend schooljaar
Op dit heeft ’t Bijenveld 124 leerlingen.
Komend schooljaar worden dat er 112 en 1 nieuwkomer = 113 leerlingen.
Leerlingaantal heeft effect op de bekostiging van ‘t Bijenveld.
Half maart heeft Monique het eerste formatiegesprek.
Hoeveelheid NPO-gelden er beschikbaar zullen zijn, is op dit moment nog onduidelijk. Monique
houdt de MR op de hoogte.
Janna (1 dag), Rinke (3 dagen), Carmen (½ dag), Judith (1 dag) worden voor de hoeveelheid tussen de
haakjes vanuit de NPO-gelden bekostigd.

De wens is om komend schooljaar met 6 groepen verder te gaan.
De Flyers voor de toekomstige leerlingen van 't Bijenveld liggen bij de Spar.
Tevredenheidsonderzoek / kwaliteit van de school
Ouders, leerkrachten en leerlingen ontvangen in het voorjaar 2022, vóór eind april, een
tevredenheidsonderzoek. Dit wordt vanuit Vensters PO vormgegeven. De vragen worden landelijk
afgenomen om een beter vergelijk te krijgen. Vanuit deze resultaten kunnen gesprekken volgen en
eventueel interventies worden gepleegd.
Resultaten van toetsen / kwaliteit van het onderwijs
Dit wordt besproken op de volgende MR. De toetsen worden op dit moment afgenomen.
NPO-gelden evaluatie kan worden meegenomen.
Margo vraagt Janna (IB) vragen naar een analyse.
Cohortonderzoek
Dit onderzoek zal later worden besproken.
MR-tijdschrift
Geen relevante artikelen.
Thema-avond voor ouders
Staat gezien corona on-hold. De richtlijnen bepalen wat mogelijk is. MR volgt dit.
Margo vraagt Monique naar de gegevens van de thema-avondleider (Fides).
MR heeft budget om de avond vorm te geven.
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GMR
Hanke heeft de notulen van 20211207 met MR gedeeld.
Verslag van 20220114 is nog niet goedgekeurd. Hanke deelt deze wanneer deze is goedgekeurd.
Evaluatie
De samenwerking in de MR verloopt goed.
WVVTK
Geen punten
Rondvraag
Geen rondvragen
Volgende MR
14 maart 2022, 19.00u

