Notulen MR-vergadering De Kleine Planeet
Woensdag 08-12-2021
Aanwezig: Lieke (voorzitter), Ellen (personeel B), Deborah (personeel B), Ingrid (personeel V), Liza
(ouder V), Sander (ouder B), Serap (ouder V), Minouche (personeel V), Natasja (directie), Yno
(directie).
Locatie: Via Teams.

1 Opening: Welkom
2. Notulen:
3. Mededelingen:
- Schoolgids: streven is dat deze in januari klaar is.
- Corona maatregelen: Zelf testen hebben we nog niet ontvangen en zijn alleen voor de bovenbouw.
Er gaat in de Nieuwsraket een bericht over uit hoe de school hier mee omgaat. Dinsdag 14 december
is er weer een persbericht en kan het zijn dat de gegeven informatie al weer achterhaald is.
- De vacature op voorstad voor een middenbouwgroep is ingevuld en wordt door twee leerkrachten
ingevuld die beiden 3 dagen gaan werken. Zij hebben een dag overlap om zo een goede start met
elkaar te hebben.
- RI&E: Er zijn in alle groepen op de Bekkumer officiële chromebook kasten gekomen. Stopcontacten
en schuiven op deuren zijn aangepast. Wat nog op stapel staat is hoofd BHV en ontruimingsplan. Op
Voorstad zijn er soms door onvoorziene omstandigheden geen BHV’s. Binnen het kleinere team zijn
er wel mensen die volgend jaar de cursus willen volgen.
- Kerstviering: Deze zal overdag onder schooltijd plaatsvinden met het team en de kinderen. Zonder
ouders. Er zal in de eigen groepen iets gevierd gaan worden.
4. Stand van zaken meerjarig beleidsplan (2025) en schoolplan 2021 – 2022
Actieteams hebben hun speerpunten opgesteld. Yno en Natasja gaan in januari een paar dagen zitten
om het plan af te maken.
5. NPO gelden
De directie informeert de MR over de tussenstand wat er is uitgegeven en waaraan en wat er nog
gewenst wordt. Er zit veel verantwoording en boekhoudkundig werk aan deze gelden.
6. Uitstroom niveau leerlingen en aandachtspunten onderwijs.
Natasja laat een overzicht zien van hoeveel procent van de leerlingen op welk niveau is uitgestroomd
in de afgelopen jaren. De eindtoets van vorig schooljaar (2020-2021) laat een hoog percentage zien
van leerlingen die lager scoorde dan het gegeven schooladvies. Dit is o.a. te verklaren door het
corona jaar en de kansrijke advisering die de school heeft gehanteerd.
De school stapt dit jaar over op een ander leerlingvolgsysteem. We stoppen met Cito en gaan over op
de IEP. De directie zal ouders hierover informeren via de Nieuwsraket en mogelijk ook een apart
informatie moment. Hierop wordt nog teruggekomen.
Waarom de IEP?

Het geeft een completer beeld van de totale ontwikkeling van het kind en het volgt de individuele
ontwikkeling gerelateerd aan de referentieniveaus. Het geeft de school een beter beeld waar het
kind zich bevindt en wat de onderwijs behoeften van het kind zijn.
7. Traktatiebeleid
De MR geeft op basis van informatie van de GGD drie standpunten aan als advies. Het is aan het
schoolteam waar zij in samenspraak voor kiezen. Het is wenselijk dat de school in januari/februari tot
een besluit komt om zo tijdig ouders hierover te informeren. Het MR advies is apart bijgevoegd.
8. Rondvraag:
Yno:
- I.v.m. corona maatregelen neemt Yno contact op met Lieke als voorzitter van de MR. Zij zal
bij belangrijke besluiten ook de rest van de MR informeren/raadplegen. Dit doet zij via de
mail.
-

Er komen fietsenrekken bij op Bekkumer

Natasja:
- Op Voorstad wordt er een begin gemaakt met het Groene Plein
De voorzitter sluit de vergadering om 21.29 uur.

