
MR notulen 14 september 2021

Aanwezig: André, Suzanne, Lonneke, Fleur, Gaby, Marijke, Joke en Karin Afwezig:
Annemieke, Bibi, Michel.

Notulen vorige vergadering (juni 2021)
Notulen zijn vastgesteld.
Er was nog een vraag over LOGO 3000 (woordenschatprogramma voor KB). Logo 3000
is voor groep 1 tot en met 5 aangeschaft voor locatie Kersenboogerd. Voor groep 6,7
en 8 is nog in ontwikkeling. Start nieuw schooljaar
In de laatste vakantieweek is het team gestart met traject HPS (High Performance
Schools)en er is een ochtend geweest om de nieuwe rekenmethode te introduceren.
De peuter -en kleuterbouw zijn gestart met opleider vanuit Montessorivereniging.
De peutergroep is helaas alleen op locatie Gravenstraat. Op locatie Kersenboogerd lukt
dat niet omdat Zonnelicht gelinkt is aan de Parcival. Voor de kleutergroep locatie
Kersenboogerd zijn er gelukkig meer aanmeldingen. Als school mogen we niet actief
werven. Ouders van de KB zorgen voor goede mond op mondreclame.
Rekenmethode. (Wereld in getallen 5).
Er zijn rekenbijeenkomsten geweest voor het team. Leerlingen vanaf groep 6
werken helemaal digitaal, van 3 tot en met 5 werken in rekenwerkboek.
IEP.
We stappen over naar een nieuw leerlingvolgsysteem. We gaan over van CITO naar IEP.
We deden al de IEP-eindtoets en in groep 7 en het wordt nu ingevoerd voor 3 t/m 8. Er
zit ook een mooi sociaal-emotioneel deel bij. De leerling wordt niet meer afgezet tegen
het landelijk gemiddelde, maar er wordt gekeken naar hoe de leerling zich ontwikkelt
tov de leerlijn (de doelen die behaald moeten worden) en tav de referentieniveaus.
Het betekent ook dat de verslagboekjes aangepast moeten worden. Daar is een
werkgroep mee bezig.
Ouders in de school.
Joke heeft één reactie via de mail gekregen van een ouder die moeite heeft met de
nieuwe regeling. Helaas konden we de nieuwe regeling nog niet in laten gaan. Na de
herfstvakantie start de nieuwe regeling. Ouders mogen de week na de herfstvakantie
naar binnen. Ouders van groepen 1/2 mogen altijd mee naar binnen.
Dit punt komt terug op de volgende vergadering.
Jaarverslag
Karin maakt een jaarverslag.
Schoolkampen
De schoolkampen zijn goed verlopen. Ouders hebben positieve verhalen van hun
kinderen teruggekregen. Leerkrachten waren ook heel positief. Er waren ouders genoeg
die wilden helpen en ook met de bijdrage is het goed gegaan.
Er is een aanpassing in de wet gedaan. Stichting Leergeld vergoedt niet meer voor
gezinnen die niet de bijdrage kunnen betalen. Talent heeft in principe genoeg geld om
een buffer aan te maken om het te betalen wanneer het nodig is. Dit wordt besproken
binnen het directeurenoverleg en zodra hier meer over bekend is informeert Joke
hierover.

Drie scenario’s
In verband met het vertrek van de bovenschools bestuurder (Bert Groenewoud) is er
nagedacht over de invulling van deze vacature. Door de Raad van Bestuur zijn drie
scenario’s bedacht. Directeuren, GMR en Ouderraad (SKH, SKIK) hebben over de
scenario’s vragen kunnen stellen en toevoegingen gedaan. De Raad van Bestuur gaat
nu één van de scenario’s kiezen. Zodra daar meer over bekend is wordt dit gemeld.
GMR



Graag ouderlid voor de GMR. André en Fleur gaan erover nadenken. NPO gelden.
Voor de bovenbouw zijn extra chromebooks aangeschaft zodat iedere leerling met een
chromebook kan werken. De rekenmethode voor de bovenbouw is helemaal digitaal,
alleen de berekeningen moeten nog in het schrift gemaakt worden.
Leerkrachten in de onderbouw krijgen een tablet om te observeren voor het nieuwe
systeem focus PO.
Rondvraag
Fleur: Lekkage KB.
SCIO heeft geld gereserveerd voor onderhoud, er komt een plan. Gaby vraagt zich af
of er een ventilatiesysteem komt. Dit is wel gedaan voor locatie Messchaertstraat. Op
de andere locaties zal dit niet gedaan worden.
Fleur: staan er nu ook weer excursies op de planning? Er wordt wel gekeken
of er een excursie past bij de thema’s van DaVinci. Het is fijn als de ouders weten
welk thema er aangeboden wordt. Dit komt weer in de nieuwsbrief.
Gaby: het zou ook leuk zijn om het DaVinci thema aan de BSO te laten weten zodat zij
daar ook mee kunnen werken.
Fleur: wat doet school met de LHTBI onderwerp.
We zouden dat kunnen koppelen aan KIVA, past ook bij de visie van de school (je mag
zijn wie je bent). We gaan navragen of het in het HVO aanbod komt.
Gaby: tip!
Als er gezinnen zijn die echt een chromebook (met squla) nodig hebben, dan zouden we
de stichting ‘Puur voor Kids’ kunnen vragen. Voor leerlingen die naar het VO gaan, een
gevulde schooltas. We kunnen ook ieder jaar gezinnen aandragen voor een cadeaubon
voor onder de kerstboom.
Marijke: in de nieuwsbrief wordt te vaak de term “belangrijk!” gezet. Bedenk
wanneer wel en wanneer niet.
Gaby: uitdelen uitnodigingen partijtje.
Misschien juist aan het einde van de dag zodat het niet voor iedereen zichtbaar is.
Fleur: notulen weer op de site zetten.
Karin gaat dit regelen met Mariëlle.
Sluiting.


