Notulen MR De Spreng
Voorzitter: Klaske de Haan
Notulist: Ymkje de Beer
Datum: 27-09-2021
Aanwezig: Klaske, Marieke, Nienke, Marije, Johanna, Ymkje
Afwezig: Maureen

1. Opening door de voorzitter:

2. Notulen van de vorige vergadering van 14 juni 2021:
De notulen zijn vastgesteld en worden op de site geplaatst.
3. Ingekomen stukken:
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Vaststellen agenda:
De agenda is vastgesteld.
5. Informatie GMR/bestuur/directies:
Er zijn een aantal collega’s langdurig in de ziektewet. Er is besproken hoe
de vervanging is georganiseerd.
6. Onderwijs:
Eerste ervaringen aanpassingen continurooster: de ervaringen zijn
positief. De kwartieren uit het kwartieren tabel kan beter ingepast
worden in het rooster. In groep 3 en 4 is er altijd veel reistijd kwijt voor
het schoolzwemmen. Dan is de extra tijd op woensdag heel fijn.
Wanneer plannen we de volgende enquête? Deze staat gepland in april
2022.
Engels: dit schooljaar wordt er een nieuwe methode Engels gekozen.
Voorkeur gaat uit naar een methode die ook al in groep 5&6 kan worden
gebruikt, i.p.v. alleen groep 7 en 8.

7. Veiligheid, gezondheid en welzijn:
Veiligheid in en rond de school: Dit gaat het team beter monitoren.
Wanneer wordt de MR wel of niet op de hoogte gebracht van incidenten,
hier moeten we afspraken over maken.
Start kanjertraining: Groep 6 en 7 krijgt een Kanjerdag van de
Kanjertraining. In groep 7 komt er een interventie tegen meidenvenijn.
Gezonde school en duurzaamheid: Er komen wellicht judolessen in groep
6 en 7.
8. Personeelszaken:
Verantwoording aan de PMR over de inzet van
werkdrukverlagingsmiddelen in het afgelopen schooljaar: De PMR gaat
hiermee akkoord.
9. Schooljaarplan:
Het schooljaarplan is besproken. In het schooljaarplan zijn punten voor
ontwikkelen, verbeteren, implementeren en inzet van NPO gelden
verwerkt. Directie en de coördinatoren van de Spreng hebben aan het
schooljaarplan gewerkt.
10. Lijst aan- en aftreden MR leden
Voor Ymkje de Beer is dit haar laatste schooljaar in de MR, na een
zittingstermijn van 8 jaar.
Maureen Zuidersma haar zittingstermijn van 4 jaar zit erop. Het team
wordt om akkoord gevraagd of zij haar zittingstermijn kan verlengen met
4 jaar.
11. Jaardoelen MR 2021-2022
Zichtbaarheid MR: Op de website van de school komt het jaarplan van de
MR. Op de nieuwsbrief van de Spreng wordt verwezen naar de MR
pagina op de website. Er wordt een infoblad van de MR gemaakt en
samen met de nieuwsbrief naar ouders gemaild.
Communicatie van school naar ouders: het lijkt de MR goed dat de
website van de school weer up-to-date gemaakt wordt.

Invulling onderwijstijd: De MR zou graag zien dat Engels weer een
prominentere plaats krijgt op het rooster. En het zou mooi zijn als de
leerlingenraad weer wordt opgepakt.
12.Samenvatten acties en besluiten:
Besluitenlijst:

13.Rondvraag:
Geen

