Notulen 3e MR ‘t Bijenveld

Datum:
20220314
Aanwezig:
Monique, Hanke, Niek, Margo en Sandor
Notulist:
Sandor

•

materiële begroting 2022 ( zie bijlage)
o

•

update m.b.t. TSO en overstap naar nieuwe aanbieder TSO ( SOOS)
o
o
o
o

•

Monique spreekt MR bij over de materiele begroting. De vermindering van
het aantal leerlingen, zal ook gevolgen voor de begroting op schoolniveau.
Formatiegesprekken bovenschools zullen snel van start gaan en worden door
Monique gevoerd. 6 groepen is het streven.
Eind maart volgt het contractgesprek met SooS.
Het team staat achter deze keuze, Samen met het team is het proces naar
Stichting SooS gelopen.
Middagpauzetijd wordt aangepast en zullen van 12.00-13.00u zijn.

communicatie ouders m.b.t. TSO en middagpauze begin april
Coronaversoepelingen
o versoepelingen op school m.b.t. corona ( zie Parro bericht 6 maart)
gedachten met elkaar delen
▪

•

Interventie groep 5
o

•

o

•

vooruitblik studiedag 23 maart;
▪ Groepspresentaties worden gemaakt (sociaal-emotioneel,
rekenen, taal/spelling en begrijpend lezen),
▪ Formatie 22-23,
▪ Jeelo,
▪ Op weg naar een nieuwe methode Sociaal Emotioneel leren,
▪ Leef en beleeftuin aan de slag met een externe specialist
Traktatie beleid aanpassen en/of handhaven?
▪ Hoe staat de MR erin? De mening van de MR is gehoord en
wordt meegenomen naar het team.
▪ Dit punt wordt ook in de OV besproken

Kinderen in de pastorie
o

•

Psychomotorische therapie (PMT) en rots en water. Gericht op
groepsdynamica. Groepsinterventie start 15 maart. Informatie-avond voor
ouders staat gepland op 21 maart. Starttijd 19.30u.

Diverse
o

•

Ouders in de school, school in bedrijf, oudermoment na school,
combinatie met..., ideeën worden besproken in en met het
team.

4 vrouwen, 8 kinderen. Gesprekken met de gemeente zijn gaande om te
bekijken hoe de onderwijskundige zorg wordt vormgegeven.
Vacature MR
o I.v.m. Niek zijn vertrek (na dit schooljaar) zal na de meivakantie de vacature
uit worden gezet onder de ouders/verzorger.
Jaarlijks vaststellen MR statuut
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•

•

o Volgt later dit schooljaar.
Notulen 07-02-2022
o Fides wordt afgezegd. Gezien het aanbod van de informatie-avonden en
interventie in groep 5 heeft Fides geen toegevoegde waarde.
9 mei volgende MR-vergadering

