Agenda MR-vergadering 14-04-2022 Obs De Schuthoek
Locatie: Schuthoek Zuidlaren
Tijd: 20:00 uur
Aanwezig: Anita, Afine, Henk, Friso, Nicolet, Stephan, Wilma, Henriët
Afwezig: Michel, Mark, Bas

1. Welkom volgende vergaderingen weer 19:30 starten
2. Doornemen notulen vergadering 03-2022
Heeft Michel ondertussen een gesprek met Coby gehad ? Henk gaat Michel hierover
informeren/bijpraten.
3. Groepsindeling 2022 / 2023 Schuthoek Zuidlaren / Zuidlaarderveen
Nicolet heeft de groepsindelingen met het team van Zuidlaren besproken en die zijn
hiermee akkoord gegaan. Tijdens de vergadering heeft Nicolet de 2 opties voor Schuthoek
Zuidlaren met ons besproken en goed onderbouwd waardoor de keuze voor voorbeeld 1
gemaakt is. Gezien de NPO gelden en de huidige leerlingenaantallen van 95 het recht geeft
op 3,95 fte, dus 4 groepen krijgen we groep 1/2 (20), 3/4 (29), 5/6 (28), 7/8 (16). Groep 3/4
zal 3 halve dagen week gesplitst gaan worden. Dit kan gerealiseerd kan worden door de
extra werkdrukgeld.
Voor dit voorstel is akkoord gegeven door de OMR om zo de bezetting voor 2022/2023 te
realiseren. Nicolet gaat nu met het team individuele gesprekken voeren om te
inventariseren wie welke klas gaat krijgen en zo een compleet rooster gemaakt kan
worden.
Betreft de groepsindeling in Zuidlaarderveen; hierover is nog niks bekend gezien Janet hier
nog niets over gecommuniceerd heeft. Zodra dit bekend wordt zal ook dit met de MR
overlegd gaan worden.
4. Onder voorbehoud bespreken vakantierooster 2022 / 2023.
Nicolet heeft de vakantieplanning, margedagen vooraf de vergadering met ons gedeeld.
2022/2023 zal 6 margedagen krijgen dus een stuk minder dan 2021/2022. Wel worden
deze margedagen op verzoek van het team verdeeld over de 5 schooldagen gezien nu alles
op een maandag en of dinsdag gepland staat. 2022/2023 zal een plus saldo van 117,50
uren opleveren, dus meer lesuren.
5. 4-Jaarlijkse inspectie Stichting Baasis 11-04-2022 locatie Schuthoek Zuidlaren.

De inspectie is goed verlopen. Friso, Nicolet en een aantal leerkrachten hebben een gesprek
gehad met de inspectie en hebben allemaal een goed gevoel hieraan overgehouden. Friso
heeft o.a. de toekomst met de inspectie besproken en dit is verder goed gecommuniceerd
in het team gezien dit bij alle collega`s goed duidelijk was.
Wel is naar voren gekomen dat er nog een aantal kleine puntjes ter verbetering zijn maar
dat is prima. De wisseling van de directeur op onze school is wel ter sprake geweest en dat
dit een positieve ontwikkeling met zich meegebracht heeft is de inspectie ook opgevallen.

6. Relatie Bureau Meesterschap en stichting Baasis. Dit bespreken naar aanleiding mail vanuit
ouder met vraag of hier sprake is van belangenverstrengelingen .
Afgelopen week heeft Henk samen met Nicolet de ouder te woord gestaan en Nicolet heeft
goed uitgelegd dat bureau meesterschap een bureau is waar o.a. directeuren, IB`rs lid van
zijn om elkaar bij te scholen om zo kennis te vergaren en te groeien in hun rol. Onderling
worden er geen collega`s uitgewisseld of bij elkaar weggehaald. De ouder heeft
aangegeven dat zijn vraag correct beantwoord is en dit een geruststellend antwoord was.

7. Wordt boeiend onderwijs en natuurlijk leren inmiddels gewaarborgd als leidend
leermethode? Wordt de scholing en coaching vanuit natuurlijk leren hiervoor weer in gang
gezet ( onderbouwing vanuit Anita )
Deze lesmethodes blijven gehandhaafd en zal in elk jaarplan weer verder omschreven
worden. Het jaarplan zal jaarlijks door de MR goedgekeurd moeten worden.
8. Rondvraag.
Henriët: De oudervereniging dient jaarlijks verantwoording af te leggen inzake o.a. de
kascontrole, ouderbijdrage van het afgelopen jaar. De voorzitter dient jaarlijks van het
afgelopen jaar een financieel verslag te overleggen en deze werd in het verleden tijdens
een extra ouderavond aan de ouders gepresenteerd. Gezien er doorgaans geen
belangstelling van de ouders was, is er gekeken naar een andere oplossing.
Nicolet stelt voor schriftelijk verantwoording bij de ouders te vragen via Parro.
De aanwezigen hebben hiervoor akkoord gegeven en graag ontvangt Nicolet ook per mail
akkoord van Bas en Michel.
Deze wijze van presenteren bespaart veel tijd.
Afine: Geeft aan dat er een datum geprikt kan worden om met de MR uiteten te gaan.
De uitkomst is donderdag 16 juni, het laatste MR overleg. We gaan eten bij La vita è Bella
in Midlaren.

