Conceptnotulen MR-vergadering
Maandag 29 november 2021
Tijdstip: 19:00
Locatie: Online
Aanwezig: Nicky van Roosmalen (voorzitter), Marleen Janssens, Freddy Loeffen, Carlijn de Vries, Juliëtte
Wijffels en Martijn van den Berg (notulist)
Te gast: Ingrid Groen-Waltjen (directeur)

Opening en welkom

1) Vaststellen agenda
Vastgesteld. Geen wijzigingen.
Agendapunten
2) Personele zaken
Kort de stand van zaken besproken over ziekmeldingen en het overnemen van taken en lessen
door collega’s. Het is van belang om te benadrukken dat ‘Nee’ soms ook mag. Directie en MT zal
hierop ook alert blijven.
3) Gemeente nieuwbouw
De definitieve keuze is bepaald voor de nieuwbouw/verbouw van de school i.h.k.v. de vorming
van het IKC. In december is er nog inspraak mogelijk van belanghebbenden. School gaat hier
samen met Rob van Onder de Pannen inspreken om aandacht te vragen voor de urgentie van de
situatie van de Lichtstraat.
4) Corona (op De Lichtstraat)
Ingrid heeft aan het team gevraagd om mee te denken met de maatregelen die op dit moment
genomen moeten worden. 30 november wordt er Stroomm-breed beleid bepaald en gedeeld.
5) Onderbouw na 1-1-2022
Er komen een hoop nieuwe kleuters bij na 1-1-2022. Er komt geen derde groep bij, dit past niet
bij de visie van de school. De leerlingen zullen in de bestaande groepen bijgeplaatst worden,
maar er komt wel een leerkracht (1 fte) bij om de capaciteit op te vangen (tijdelijk tot de
zomervakantie). Er wordt gekeken naar de behoeften van de kinderen, dat is het uitgangspunt
voor die extra inzet.
6) Jenaplan Opleiding afronding, uitnodiging 11-2-2022 14.30 uur
De MR-leden worden door Ingrid van harte uitgenodigd om bij de diploma-uitreiking van de JPO
aanwezig te zijn.

7) GMR-avond (terugblik)
Ingrid en Nicky zijn aanwezig geweest. Het thema was de toekomst van het onderwijs en hoe je
daar out-of-the-box naar kunt kijken. Vanuit groepjes werden opdrachten uitgevoerd en
discussies gevoerd.
8) Begroting MR 2021 – 2022
Schuiven we door naar de volgende vergadering
9) MR statuten en reglement
Marleen schrijft op basis van onze input een laatste conceptversie. Deze wordt voor de volgende
vergadering aan ons voorgelegd.
in afwezigheid van de directeur
10) Thema: onderwijsontwikkelingen
Met het overstappen naar de nieuwe lesmethodiek, was het even wennen, maar dat loopt nu
goed. Als gevolg van de lockdown zijn kinderen ‘digitaal vaardiger’. Chromebooks worden wel
vaker ingezet door de leerkrachten. Digitale middelen kunnen ingezet worden als pre-teaching,
maar qua kennisoverdracht blijft klassikaal de voorkeur genieten, ook gezien de interactie die je
dan hebt in de klas.
Mediawijsheid: social media komen regelmatig aan de orde in de lessen, bijvoorbeeld etiquetteregels.
Bij de verbouw van de school moet er nog eens goed gekeken naar de indeling van het gebouw
en gezien worden of er een centrale plek kan zijn (waar nu de hal is).
11) Vaststellen verslag vorig overleg
Vastgesteld.
12) GMR en OR
GMR is al eerder besproken.
Geen nieuws vanuit de OR.
13) Ingekomen post
Geen post.
14) Communicatie n.a.v. de vergadering
Freddy verzorgt communicatie in de Lichtflits:
-Personele zaken, inspraak bij de gemeente, corona en onderwijsontwikkelingen.
15) Rondvraag en afsluiting
Julliette: vanuit MR kaart gestuurd naar Mirthe. Ook geven we haar een cadeau
Marleen: zij neemt in de toekomst de InfoMR door en deelt belangrijke zaken met ons

Jaarplan 2021-2022
Datum

Bijzondere data/vakanties

Onderwerpen

9 september 2021

•
•
•

Rol- en portefeuilleverdeling
Vergaderrooster 2020-2021
Themaplanning

19 oktober 2021

•
•
•

Begroting MR 2021-2022
MR statuten en regelement
Thema: Bewegen/sport

29 november 2021

•
•
•

Begroting MR 2021-2022
Vervolg MR statuten en reglement
Thema: Onderwijsontwikkelingen

27 januari 2022

•
•
•
•

Begroting De Lichtstraat
MR Jaarverslag 2020-2021
Rooster van aftreden MR/ verkiezingen
Thema: NPO gelden

7 maart 2022

•
•

Meerjaren investeringsplan
Thema: Jenaplan

12 mei 2022

•
•
•

Formatieplan 2022 – 2023
Communicatieplan
Thema: 40 jaar De Lichtstraat

12 juli 2022

•
•
•

Jaarrekening De Lichtstraat
Bespreken toets resultaten
Schoolgids

Periodieke thema's
Wat

Periodiciteit

Laatste versie

schoolplan

Elke 4 jaar

Op agenda in voorjaar 2023

PvA RI&E

Elke 3 jaar

Loopt tot 2019

Communicatieplan

Elke 3 jaar

Op agenda in schooljaar 2021/2022

Tevredenheidsonderzoek

Elke 3 jaar

Wordt 2020 op Stroomm-niveau afgenomen

