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ap 1

Mededelingen van de directeur

n

Coronagelden
Het plan is nog in ontwikkeling, maar begint steeds vollediger te worden.
In het plan zijn de citotoetsen vergelijken van dit jaar, maar ook van voorgaande jaren.
Het technisch lezen in groep 3 valt op, het thuisonderwijs met letters aanleren heeft niet alle
kinderen goed bereikt. Begrijpend lezen is ook een aandachtspunt.
Groep 7 en 8 zijn er goed uitgekomen, deze kinderen zijn zelfstandiger en kunnen goed overweg met
computers en onlinelesmateriaal. Snappet heeft goed geholpen in de groepen 4, 5 en 6, de kinderen
konden de stof goed oefenen en de leerkracht kon direct ingrijpen als het nodig was.
Groep 8 heeft de citotoetsen goed gemaakt, we zitten op het niveau van het landelijk gemiddelde.
Er zijn zorgen over de sociaal emotionele ontwikkeling. De coronamaatregelen hebben wel impact
op de kinderen. Veiligheid en voorspelbaarheid zijn belangrijk en wanneer school dan wegvalt is het
voor sommige kinderen thuis lastig.
We willen het geld duurzaam inzetten. De gelden zijn voor 2 jaar maar op welke manier kunnen we
er langer profijt van hebben?
Er is contact gezocht met het HCO om de professionalisering in de school te bekijken en te kijken
wat het team kan doen om samen sterker te worden. Op deze manier willen we het onderwijs
verbeteren. Ook gaat er gekeken worden naar het onderwijs in groep 3, hoe kunnen we het gaat van
2 naar 3 verkleinen en de het spelend leren langer voortzetten? Hier komt iemand voor van buitenaf
en de ervaringsdeskundige m.b.t. het onderwijs zal in groep 3 hierbij gaan helpen.
Er wordt ook gekeken om de RT uren op school uit te breiden.
De oudergeleding en de leerkrachtgeleding stemmen voor 1 jaar in met het plan. Lopende het
schooljaar zal elke MR vergadering de voortgang worden besproken en geëvalueerd.
Formatie-uren / formatieplaatje
De ouders krijgen vandaag of morgen bericht over formatie.
Groep 1/2A
juf Joke en juf Denise (wordt vervangen als de vacature vervuld is)
Groep 1/2B
juf Dani en meester Jan
Groep 1/2C
juf Sophie en juf Juliet
Groep 3
juf Christine en juf Hadassa
Groep 4
juf Lisette
Groep 5
meester Robert
Groep 6
meester Jaap
Groep 7
juf Marloes
Groep 8
juf Jaclyn

Juf Sandra blijft de IB-er
Juf Jacqueline zal weer de groei-, de plus en de schakelTopklas doen
Meester Jan geeft 4 dagen gymles
Juf Ineke is de tutor voor groep 1/2
Juf Leonie en juf Denise gaan een deel van de NPO plannen uitvoeren. Juf Denise gaat dit pas doen
wanneer de vacature in groep 1/2 A vervuld is.
ap 2

Communicatie/ stand van zaken / ingekomen e-mail MR

n

Er is een mail gekomen over de Gebiedsontwikkeling Telderskade. De school wil graag aansluiten, de
wijkwandeling is echter op maandagochtend om 9.00u. Anouk sluit aan bij de wijkwandeling en bij
de onlinebijeenkomst.

ap 3

Kasboekcontrole en begroting ouderbijdrage

n
Voor hoeveel leerlingen is er in elke groep betaald?
Groep 1 /2 A: 11 van de 25 kinderen
Groep 1 /2B: 5 van de 24 kinderen
Groep 1 /2C: 6 van de 25 kinderen
Groep 3: 6 van de 24 kinderen
Groep 4: 7 van de 20 kinderen
Groep 5: 9 van de 26 kinderen
Groep 6: 5 van de 26 kinderen
Groep 7: 4 van de 25 kinderen
Groep 8: 7 van de 25 kinderen
Er is in totaal €1523,- betaald.
Als voor ieder kind wordt betaald zou er €5500,- binnengekomen zijn.
Hoe kunnen we er voor zorgen dat de bijdrage beter betaald gaat worden?
We hebben dit schooljaar de volgende feestjes betaald van de ouderbijdrage:
3 Oktoberviering €440,Kinderboekenweek €110,Sinterklaasviering €1000,Koek – en- Zopie (warme chocomel en koek) €160,Paasviering €300,Koningsspelen €150,Schoolontbijt €190,Door de lockdown is een aantal feestjes zoals bijvoorbeeld het Kerstontbijt en het
voorleesontbijt niet doorgegaan. Op dat moment was dit erg vervelend, maar voor de
uitgaven kwam het goed uit, anders was het tekort nòg hoger geweest!
Het schooljaar is nog niet voorbij, er staat nog een aantal uitgaven voor de deur. En dat
terwijl we nu al een tekort van ruim €800,- hebben... We hopen dan ook dat volgend jaar
meer ouders betalen, al is de ouderbijdrage vrijwillig!!

ap 4

Ouderbijdrage vaststellen, schoolreis en kamp vallen nu ook onder de vrijwillige ouderbijdrage,
hoe gaan we dit doen?

n

Volgend schooljaar zullen de volgende bedragen van toepassing zijn:
Vrijwillige ouderbijdrage feesten en activiteiten: €25,- per kind
Vrijwillige ouderbijdrage schoolreisje: € 28,- per kind (voor 1 januari)
Vrijwillige ouderbijdrage schoolkamp groep 8: €100,- per kind (voor 1 januari)
Wat ook betaald moet worden is de tussenschoolse opvang, dit is echter geen vrijwillige bijdrage.
De TSO is €40,- per kind (€1 per week).

ap 6

Evaluatiegesprek Barbara Blad

n

Het deelnemen aan de MR was een leerzame ervaring. De scholing om een professioneel MR-lid te
worden is door de corona niet doorgegaan. Dit had wel een zinvolle ervaring geweest.
Barbara wil ook graag andere ouders deze ervaring bieden en draagt het stokje nu graag over.
Barbara is in de MR gestapt in een roerige tijd en heeft samen met Anouk de MR nieuw leven in
geblazen. Bedankt voor je tijd en inzet en we hopen nog vaker beroep op je te kunnen doen.
Barbara ontvangt een bloemetje van de school!

ap 7

Rondvraag / Wat verder nog ter tafel komt (punten ingebracht door de MR-leden)

n

De eerst MR vergadering van het volgende schooljaar zal plaatsvinden op woensdag 8 september
van 19.30u-21.00u.

ap 8

Actiepunten

wie

wanneer

MR neemt contact op met de MR van de Leimundo over
verkeersveiligheid. We wachten op reactie!

Barbara

Als de Leimundo met een
eventuele datum komt

Mathilde Wijn m.wijn@servicepunt71.nl
Contact opnemen ivm verkeerssituatie om de school.
Mogelijkheid tot een hek naast de sloot?

Christine

Voor volgende
vergadering→ wacht op
reactie van mevr.Wijn

GMR-lid uitnodigen voor MR-vergadering

Christine

Schooljaar 21-22

Mollie account aanmaken

Christine
en Kirsten

Voor volgende
vergadering (8
september)

Het huishoudelijk regelement aanpassen met mogelijk
een jaarlijkse evaluatie en een exitgesprek voor
aftredende MR-leden. (Denk aan tips en tops)

Christine

Is aangepast graag
nalezen ter controle

Anouk

Voor de volgende
vergadering

En toevoegen van leerlingaantal versus aantal MR-leden.
2020 Huishoudelijk reglement MR De Ley.docx
Brieven voor de bedragen van schooljaar 2021-2022

(8 september)

Voor de 4 gezinnen zonder Schoudercom een brief
met de optie overschrijven of contant bij leerkracht.

Stand van zaken Coronagelden laten terugkomen tijdens
elke MR vergadering.
ap 7

Onderdeel van de vergadering zonder directeur

n

-

De notulen is gelezen en goedgekeurd door: (graag datum van akkoord)
A. van Schagen
24-06-2021

B. Blad

A. van Basten

30-06-2021

25-06-2021

H. de Rooy
30-06-2021

C.Schrama
28-06-2021

