
Notulen 29 september 2021

MR vergadering + KB + Peter Buitenhuis

Aanwezig MR : Jan + Eline

KB: Kim en Wendy

LK: Renee en Lea

Locatie: Frankendael

19.00 uur opening KB & MR

Voorstelrondje voor Wendy. Wie zijn wij en wat wij doen wij als MR en KB?

1. Terugkoppeling start nieuwe schooljaar + verwachtingen dit schooljaar
KB:Fijn dat de kennismakingsgesprekken op school konden zijn.
Feestweek als leuk ervaren als start.
Extra Corona geld. Hoe wordt het ingezet? Extra leerkrachten, intensieve begeleiding.
Verwachtingen taal en rekenen. We willen groei zien.
Ouderbetrokkenheid vergroten.

2. Evaluatie informatie ‘’avond’’
MR: Mooie presentatie van groep ⅚
MR: Mooie folder van groep ¾
We Transfer van 1/2 niet geopend omdat dat dat niet kon op de telefoon.
KB: Niet geopend.
Idee is om kinderen de informatie te laten geven aan ouders. Kind presentaties.

3. Communicatie/ ouderbetrokkenheid ouders en school
KB gaat binnenkort weer samen zitten om ideeën uit te wisselen. Kinderen actief mee laten
doen is de wens. Ouders hiermee betrokken maken.

4. Taal/ Lezen
KB: Voorleesochtenden organiseren met ouders/oma’s. Leesonderwijs/schrijfonderwijs is
over gesproken tijdens de koffie ochtend. Tutor lezen vanaf volgende week. Leesbevordering.
Ouders bij het schrijfonderwijs betrekken. (kinderboekenweek)

5. Onderwerp volgende bijeenkomst met klankbordgroep

Posters afspraken/sociaal emotioneel nog even uitstellen totdat we weten welke methode we
gaan doorzetten. Vreedzame school/Rots en Water?

Ouderbetrokkenheid, klassenouders, ouders elkaar aansporen om te helpen waar nodig.

Schoolplein wordt bijgehouden door KB met Angelique. Er is weer een rooster opgesteld.

20.00 uur Peter Buitenhuis aanwezig

7. Begroting FD
8. POS Perspectief op school: Renee laat het volgende vergadering zien. Gaat over
verantwoording van kosten vanuit het Samenwerkingsverband.



MR gedeelte:

9. Ingekomen stukken
n.v.t.

10. Lea groep ⅞
Balans privé/werk
Lianne gaat maandag en dinsdag voor de groep.
Lea woensdag, donderdag, vrijdag

11. AC: Ouderbijdrage / kamp
Bijdrage groep ⅞ 5 euro verhogen i.v.m. andere locatie Texel.

12. 1 oktober telling
Leerlingaantal is in balans. Gaat naar de 1 februari telling?

13. Tuin: Clusius college
Schapenhek wordt geplaatst door Jaap Ter Haak. Clusius komt weer in de lucht.

14. Schoolzwemmen
Zwembad is weer open in Callantsoog. Er is geld voor nodig, Gemeente Schagen geeft hier
een vergoeding voor. Wij vallen daar niet onder. Vanaf 2022 gaan we 2 uur bewegen per dag.
Zou schoolzwemmen hieronder kunnen vallen? Wie is er verantwoordelijk?
MR zoekt contact met zwemdocente uit Callantsoog. Renee informeert bij de Gemeente.

15. Verkeer
Via de Verkeersouders was er een spandoek geregeld. Fijn! MR zoekt een Verkeersouder voor
het regelen van het verkeer voor de school en contact met het VVN. Praktijkexamen.

16. Leerlingenraad
Na de herfstvakantie starten we met de leerlingenraad. 5 t/m 8

17. Kijkdagen
Lea communiceert met het team dat we het openzetten in Social Schools.

18. Rondvraag
Eline: Typcursus groep ⅚ kost 20 euro voor de ouders. Is dat altijd zo?
Huisbezoek kleuters, wanneer gaan we daarmee beginnen?


