Agenda MR vergadering woensdag 21 april
Tijdstip: 14.00
Plaats: teams (online)
Notulen vorige keer goedgekeurd.
•

Info vanuit de GMR
Yasemin is er bij geweest, Robert niet.
Geld reserves, die zijn er niet meer. Had te maken met
loonsverhoging die een jaar eerder op de rekening is gekomen maar
niet is uitgekeerd. Er zijn nu dus geen bovenmatige reserves meer.
Hoe kan dit? Robert zoekt dit uit en bespreekt met Yasemin.

•

Brief sneltest
Sneltest 25 testen per persoon, mag preventief worden gedaan. 2 x
per week. Komen volgende week binnen.
Het is niet de bedoeling dat de testen worden meegenomen voor
privé gebruik.

•

Jaarfeest verzetten naar 30 sept. (ivm corona)
in plaats van jaarfeest aan het eind een openingsfeest.
Wel graag een leuke afsluiting aan het eind van het schooljaar met de
kinderen. Dan niet met ouders. Terugkoppelen naar het team.
Kan niet in de laatste week, ivm met groep acht die al weg is. Dan op
de vastgestelde datum, klein met kinderen.

•

Inzet subsidiegelden mbt opgelopen achterstanden
Wordt ingezet op technisch lezen en begrijpend lezen. Groep 3 wordt
veel geoefend op technisch niveau tot de zomervakantie. 207.000
euro hebben we recht op met dit aantal leerlingen, volgend jaar
maken we een nieuw plan, je kunt kiezen uit een menukaart cq scan
waar uit gaat komen waar we het beste op in kunnen zetten.

•

Opbrengsten (cito)
Technisch lezen verdient aandacht. Begrijpend lezen moet beter, we
dreigen wat af te zakken, maar we scoren nog steeds hoog. We
zakken terug naar het gemiddelde, maar ons ambitieniveau ligt
hoger. We willen houden wat we hebben dus daar zetten we op in.
We zijn tevreden met de opbrengst. Het is belangrijk om uit te gaan
van ons ambitieniveau, niet van het landelijk gemiddelde. Daar
scoren wij boven, van die ambitie gaan we uit.

•

Rapportage cohortonderzoek onderwijs (NRO)
12 % van onze kinderen is niet westers. Dat is lager dan landelijk
gemiddeld. 38 % van de kinderen komt uit een gezin met een laag
inkomen. Misschien wel fijn om in de toekomst te kijken naar wat we
op school daarmee doen mbt bv ontbijten etc.

17 % van onze kinderen komt uit een één ouder gezin.
We hebben weinig ‘gewichten’leerlingen.
Referentieniveaus, met rekenen zitten we op 50 % S1 niveau, dat is
mavo niveau. Deze kinderen scoren een hoger niveau dan eind groep
8. Bijna 100% scoort op eind groep 8 niveau. Op taal scoort 58% op
S2 niveau, op begrijpend lezen scoort 78% op s2 niveau.
43 % van onze kinderen gaat naar het VWO, 20% gaat naar HAVO.
Daarvan zit 68% na drie jaar nog op het niveau waarop ze zijn
ingedeeld. 10 % gaat van school zonder diploma. De cijfers geven
verder geen duidelijkheid over de redenen.
Waarom doen we dit? Het is goed om je af te vragen of we de goede
dingen nog doen.
Meisjes/jongens doen ongeveer hetzelfde, 2,8% opstroom voor de
meisjes.
•

Jaarrooster 2021-2022
We hebben 2 weken meivakantie. We hebben de laatste dag voor de
grote vakantie volgend jaar om 12.00 vrij. Weinig studiedagen.
Meivakantie is een mooie break dus die houden we erin.

•

Afscheid Yasemin MR
De termijn van Yasemin zit erop, dus er komt een andere collega in.
Je zit drie jaar in de MR, Hanna is de volgende collega die erin komt.
Agendapunt voor de volgende keer: Moet Yasemin nog in de GMR?

•

De volgende vergadering is met de nieuwe directeur, voor de
zomervakantie. Nieuwe datum: woensdag 9 juni 14.00 – 15.30

•

Mbt de procedure benoeming nieuwe directeur
De procedure loopt.

