Notulen MR vergadering
Woensdag 3-11-2021
Stampioendreef 5
Aanwezig:
Afwezig:

Menko Nieland, Ilse Rothuizen, Anja Westerhof, Elly Berghout, Patricia van
den Bogerd, Joyce Gepkens, Shirley van den Berg
Miranda van der Starre

1) Opening van de vergadering door Anja
2) Vaststellen agenda
Er zijn geen toevoegingen, de begroting wordt in Januari besproken.
3) Notulen: Geen toevoegingen
4) PMR:
✓ Joyce heeft geen PMR-bijeenkomst gehad, deze verschoven.
5) GMR:
✓ Er zijn 2 vergaderingen van de GMR geweest. De eerste bijeenkomst was een
thema avond; hier werd een terugkoppeling gegeven over de 2-daagse die
plaats heeft gevonden. Koers 26 is besproken, personeelstekort en de
profilering van het Spectrum. Er wordt ook besproken en gekeken over waar
staat COBI over 4 jaar, hoe dit in te gaan vullen.
✓ Op de tweede bijeenkomst heeft Shirley veel documenten ontvangen om door
te nemen. De talenten worden besproken > hoe ga je hiermee om, met name
de intelligentie en het gedrag
✓ Voor een nieuwe school aan de Wildersezijde zijn voldoende handtekeningen
opgehaald. Er is nog niet bekend welke scholen er gaan komen. De
Tienerschool staat voorlopig “on hold”.
6) Uit de school; Elly schuift aan:
✓ Corona update: vanwege de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid is
er woensdagochtend 3 november overleg geweest op Spectrum niveau. Het
wegbrengen van de kleuters in de klas is niet meer toegestaan vanaf 6 november 2021. Ouders mogen wel in de school als dit noodzakelijk is maar de 1,5
meter afstand wordt weer gehanteerd. Ook de leerkrachten onderling wordt
gevraagd weer afstand van elkaar te bewaren. Het dragen van een mondkapje
hoeft niet. De ouders en het team worden over de aangescherpte maatregel
geïnformeerd.
✓ Het sinterklaasfeest zal niet gezamenlijk met de andere scholen op het plein
gevierd worden maar gewoon binnen de eigen school.
✓ Het kerstdiner voor de kinderen zal wel weer plaats vinden maar zonder ouders.
✓ De rapportavonden zullen weer op twee manieren gehouden worden; op
school en online, de ouders kunnen daar zelf een keuze in maken.
Voor groep 8 zal dit op school zijn omdat het adviesgesprekken zijn.

✓ Er komen feestweken aan vanwege het 25- jarig jubileum van de Acker.
Er worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen en de
Ouders. Wat het precies gaat worden, blijft nog even een geheim!
✓ Op Spectrumniveau is er geld beschikbaar gesteld om het taallokaal op de
stampioendreef om te toveren tot een “COBI lokaal / Digitaal theater”. Dit
wordt een toekomstgericht lokaal, gericht op de digitale geletterdheid. Een
uniek concept in de 3B hoek dat ook door de andere spectrumscholen gebruikt
zal gaan worden. Later zullen we hier uitgebreider op in gaan maar het wordt
een uniek lokaal!
✓ Het jaarverslag is in het COBI magazine te lezen, dit vervangt de versie zoals dit
voorheen gebracht werd. Er zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.
✓ De begroting zal in Januari besproken worden, dit wordt op spectrum niveau
verder uitgewerkt. Doordat het CAO voor leerkrachten rond is, heeft dit invloed op de begroting.
✓ Er is geld beschikbaar gesteld voor een nieuwe website
✓ Met de MR wordt ook gekeken naar het schoolplan, Koers 26. De MR leden
wordt gevraagd om mee te denken over een 4-tal vraagstukken en hier input
op te geven.
 Bedreigingen
 Kansen
 Zwakte
 Sterkte
Ieder MR lid wordt gevraagd om per vraagstuk een eigen idee hierop te geven.
Een aantal antwoorden hierop zijn:
 Bedreigingen; personeelstekort, leerling prognose
 Kansen: digitaal theater, toekomstbeeld, duurzaamheid
 Zwakte: uitstraling gebouw en schoolplein, ziekte/ uitval van een leerkracht
 Sterkte: stabiel, geïntegreerd onderwijs, ambitie
✓ Met het team zal er ook besproken worden wat te doen bij uitval van een leerkracht als er geen vervanging is. Hoe wordt er gehandeld mocht zo’n situatie
zich voordoen.
✓ De MR stelt voor om halverwege het jaar een extra avond in te gaan plannen
met Herman en Adriaan (Spectrum) om te sparren over de formatie en de leerling prognoses
7) Rondvraag:
✓ De kanjeravond is die in Januari gepland staat zou, mocht dit nodig zijn
gezien de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus, ook via een
livestream gegeven kunnen worden. Later zullen we kijken wat de
maatregelen op dat moment zijn en tijdig aangeven in welke vorm de
kanjeravond gehouden kan worden.
De volgende vergadering staat gepland op woensdag 12-01-2022 om 20.00 uur op de
Stampioendreef 5.
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