Notulen MR vergadering 22 juni 2021 via Teams
Notulist: Natascha
Aanwezig:
Oudergeleding: Gemma, Chris, Judith, Marlies.
Leerkrachtgeleding: Natascha, Esther en Lieke
Femke en Sharon worden ingebeld ivm NPO gelden, Begroting, Tevredenheidenquête, Schoolgids,
Schoolplan en Jaarplan.
Afwezig: Jacky (leerkrachtgeleding)
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Opening.
Marlies opent de vergadering.
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Notulen van de vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd.
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Mededelingen
-Brief ouder naar tevredenheid besproken
-Overblijfgeld TSO verhoogd, onduidelijk is nog of de MR van school hierin een rol heeft.

4 tm 7

NPO gelden
De directie presenteert het plan mbt de inzet van de NPO gelden. Dit grijpt in elkaar met het
schoolplan en het jaarplan.Er zijn geen duidelijk aanwijsbare lockdown gerelateerde
achterstanden op de Zuidwester. Dat betekent dat we kunnen versterken wat we al doen, en
aansluiten op staand beleid uit de schoolplannen.

De gelden worden duurzaam en structureel ingezet, zo luidt de visie van Spaarnesant.

Komend schooljaar 2021-2022 zijn er 5 speerpunten;
1.Rekenonderwijs> NPO gelden
2.Onderwijs aan meer- en hoogbegaafden> NPO gelden
3.Verbreden onderwijsaanbod (kwalificatie-personificatie-socialisatie)> NPO gelden
4. Begrijpend lezen
5. Het nieuwe rapport
Concreet houdt dit in dat:
-er een teamscholing zal zijn mbt rekenonderwijs en meer- en hoogbegaafdenonderwijs.
-er een rekenspecialist, hoogbegaafdenspecialist en cultuurcoördinator zal worden opgeleid.
-er cultuurdocenten (experts) van Hart Haarlem worden ingezet
Jaarplan
In het jaarplan worden doelen en plannen geëvalueerd. Veel ontwikkelingen zijn doorgezet
ondanks Corona. Teambreed willen we graag weer “live” in contact komen en blijven.
NPO gelden besproken en ingestemd
Schoolplan besproken en ingestemd

Begroting besproken en ingestemd
Schoolgids besproken en ingestemd
Tevredenheidenquête besproken
In september komt het schoolondersteuningsprofiel uit, en wordt het aan de MR voorgelegd.
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Verkiezingen leerkrachten
Oudergeleding ·
Marlies -2016 plek vrij 2022 (Na 2 termijnen van 3 jaar) ·
Judith - 2019 verkiesbaar 2022
Gemma - 2020 verkiesbaar 2023
Chris -2020 verkiesbaar 2023
Leerkrachtgeleding:
Esther - 2017 plek vrij 2021
Natascha - 2019 verkiesbaar 2022
Jackie -2019 verkiesbaar 2022
Lieke -2020 verkiesbaar 2023
In schooljaar 2021-2022 stappen Esther en Lieke uit de MR. We bedanken hen voor de fijne inzet.
Joset en Daphne zullen zitting nemen in de leerkrachtgeleding.
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Rekenmethode evaluatie
We verschuiven dit punt naar volgend schooljaar, gezien de tijd.
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11

Volgend schooljaar
De vergaderdata worden vastgesteld.
14 september
3 november Thema-avond
16 november
18 januari
16 maart
10 mei
28 juni
De thema-avond zal op school plaatsvinden en gaan over de speerpunten van de school, verzorgd
door de leerkrachtgeleding. Wanneer we door Corona niet op school kunnen presenteren,
verplaatsen we de thema-avond naar het voorjaar.
De vergadering wordt gesloten om 22h30

