MR 08-12-2020
Aanvang:
Aanwezig:

19.00 uur
De heer M. van Krugten, de heer C. Branderhorst, mevrouw M. Viveen, mevrouw L. Van Wijngaarden, mevrouw E. Wessel, de heer S.
van Dongen, mevrouw C. Ebbendorf, de heer D. de Joode , mevrouw M. van der Meijden
mevrouw P. Geerts (vanwege zwangerschapsverlof)

Afwezig:
MR + directie
Opening

Vergadering verloopt via Teams.
Notulen vorige vergadering (en)
•
•

Geen op- en of aanmerkingen
Pdf-notulen van 15-09-2020 kan gepubliceerd worden

Nieuws van directie Almgaard
•

•
•
•

Op 7 januari 2021 wordt er een speeltoestel geplaatst. Het speeltoestel wordt dieper in de grond geplaatst. Hierdoor hoeven er geen kosten gemaakt
te worden voor een ondergrond. De werkgroep van buitenspelen geeft 18 december een presentatie over hoe en wat de kinderen tijdens de pauzes
eventueel kunnen doen op het schoolplein.
De sinterklaasviering heeft vanwege Corona aangepast kunnen plaatsvinden.
A.s. maandag zal er een themaonderzoek vanuit de onderwijsinspectie plaatsvinden.
(https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/themaonderzoeken/themaonderzoeken-primair-onderwijs)
De vervanging leerkrachten lukt tot nu toe wel als zij getest moeten worden op Corona.

Nieuws van directie ‘t Ravelijn
•

‘t Ravelijn heeft een audit gehad vanuit het bestuur. Bij het instructiemodel kan nog een slag gemaakt worden. Er kwamen geen nieuwe dingen naar
voren naar aanleiding van de audit. De punten die werden benoemd zijn al verwerkt in alle jaarplannen.
• De sinterklaasviering heeft vanwege Corona in aangepast kunnen plaatsvinden.
• Het Engels project is vandaag gestart. Op donderdag 17 december wordt dit samen met de kerstviering overdag afgesloten.
• Qua Corona is het gelukkig vrij rustig op ‘t Ravelijn.
Jaarplannen schooljaar 2020-2021

’t Ravelijn:
• Jaarplan; Rekenen. Er is contact geweest met de makers van Gynzy. Er moest een vinkje uitgezet worden en nu kan er beter instructie.
gegeven worden aan groepjes. Er worden mensen van Gynzy uitgenodigd en dan zal er gekeken worden naar hoe er geanalyseerd kan
worden.
• Jaarplan; Kwaliteitszorg. De leerkrachten S. van Dongen en T. Dekker gaan een kijkwijzer maken voor DPL. Ook onderzoeken zij of
leerkrachten ervoor open staan om in de klas gefilmd te worden. Zij gaan zich met het team vooral richten op de kern en afsluitingen van
lessen. (De leerkrachten S. van Dongen en T. Dekker hebben ze samen met mevrouw R. Heinz van de CED-groep de kijkwijzer bekeken
en enkele aanpassingen gedaan. Vanaf januari 2021 zal de kijkwijzer in gebruik genomen worden.)
• Jaarplan; Teach like a Champion (http://www.teachnederland.nl/)
• Jaarplan; verbeteren begrijpend en technisch lezen. Tot januari 2021 zal technisch lezen centraal staan. Daarna zal er goed gekeken
worden naar begrijpend lezen. Vervolgens zal er ingezet worden op de didactiek. (Op 15 januari gaat Mevrouw B. Lammers, expert op taalen leesgebied meekijken naar het verbeterplan.)
• Jaarplan; Rots & water. Er moet één lijn komen hoe er met kinderen gecommuniceerd moet worden. Ze willen gaan kijken of de leerkrachten
op een geweldloze manier kunnen gaan communiceren met de kinderen. (https://communicatietraining.nl/inspiratie/geweldlozecommunicatie/)
Almgaard:
• Jaarplan; Passend leermodel. (Er heeft inmiddels weer een bijeenkomst met meneer R. van Dijk van de CEDgroep plaatsgevonden. Hij heeft ook observaties in de groep gedaan en bekeken of er volgens het leermodel in de groepen gewerkt wordt.)
• Jaarplan; Marktaandeel in Almkerk vergroten. (Er is besproken dat de open dag op een andere manier vormgegeven zal worden.
Waarschijnlijk door middel van een talkshow in de vorm van een filmpje. Dit kan via de social mediakanalen getoond worden.)
• Jaarplan; Spelling. Er is een beleidsplan geschreven door de vakleerkracht spelling. (Het spellingsniveau gaat in bijna alle groepen omhoog.
Groep 3-4 blijft nog een beetje achter. Leerkracht A. Visser (taal coördinator) kijkt nu mee met de groepsleerkrachten van groep 3-4.
Daarnaast zal dit schooljaar de cito taalverzorging afgenomen gaan worden.
• Jaarplan; Leer- en ontwikkelingslijnen. (Rekenonderwijs wordt via de 1f en 1s route aangeboden Dit moet ook voor taal en spelling ingezet
gaan worden.)
• Jaarplan; Vormingsonderwijs. Vormingsonderwijs gaat dit jaar niet plaatsvinden. Er wordt in de projecten van wereldoriëntatie aandacht
besteed aan de verschillende geloven.
• Jaarplan; Doelen smart formuleren. De school beschikt over toetsbare doelen. Aan het einde van het
schooljaar zijn niet alle doelen meetbaar.
• Jaarplan kwaliteitszorg; Ontwikkelcyclus personeel. (Mevrouw R. Bouman van ACT-me komt vrijdag 18 december op de studiedag van de
Almgaard. Er zal dan gekeken worden naar de ontwikkelcyclus van de teamleden.)

Notulen GMR
•

•

•

In de notulen van 10-09-2020 wordt er gesproken over een solide bezetting van de scholen. De voorzitter C. Branderhorst is het hier niet mee
eens. Directeur M. van Krugten heeft dit nogmaals bij mevrouw P. Timmermans (voorzitter college van bestuur) voorgelegd. Zij blijft achter
haar opmerking in de notulen van de GMR staan.
Er mogen nieuwe meubels voor de Almgaard aangeschaft worden. Echter mogen er voor de nieuwbouw dan geen nieuwe meubels
aangeschaft worden. Directeur M. van der Meijden wil nu alleen voor de kleutergroep nieuwe meubels aanschaffen, omdat het lastig in te
schatten is hoeveel ruimte er beschikbaar is in de nieuwbouw.
Er wordt een gesprek gepland met meneer D. de Bruyn van Groenendijk onderwijsadministratie over de begrotingen van de scholen.

Begroting
•

•

Op dit moment heeft de (G)MR nog slechts een adviesrecht op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid (art. 11 lid 1 sub b WMS). In de
praktijk betekent dat vaak dat advies wordt gevraagd over de meerjarenbegroting. In het regeerakkoord is afgesproken dat de MR instemmingsrecht
moet krijgen op de hoofdlijnen van de begroting. Dus niet meer slechts advies, maar instemming, en niet alleen op het meerjarenperspectief, maar op
de begroting van het komend jaar. Het Ministerie ging er tot voor kort van uit dat de wet op 1 januari 2021 van kracht zou kunnen worden. Inmiddels
is duidelijk dat dat niet gaat gebeuren en houden we rekening met een effectuering per 1 juli 2021. Als er meer bekend wordt laten we dat weten via
deze site en via onze social mediakanalen.
De begroting gaat voor 31 december 2020 naar de gemeente Altena. De MR heeft deze begroting dan niet kunnen inzien.

Vakantierooster

Herfstvakantie

18 oktober t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari t/m 6 maart 2022

Goede vrijdag

15 april 2022

2e Paasdag

18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 8 mei 2022

•

Hemelvaart

26 mei t/m 29 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Zomervakantie

11 juli t/m 21 augustus 2022

Dit vakantierooster moet nog afgestemd worden met obs De Sigmondschool en met obs De Verschoorschool.

School ondersteuningsprofiel vs. SWV Driegang evaluatie
•
•

De stichting gaat een eigen SOP-format ontwikkelen. De Diversiteitsmeter geeft inzicht in de diversiteit van de leerling-populatie op groeps-,
en schoolniveau. Tevens kan de extra personele ondersteuning worden vastgesteld.
Er is een harmonisatie tussen de drie kamers van het samenwerkingsverband gaande. Scholen moet 27 euro per leerling aanleveren om de
hulp vanuit het samenwerkingsverband te behouden.

W.V.T.T.K
•
•

•
•

Directeur M. van der Meijden is bezig met het geld voor het schoolzwemmen ten tijde van de lock down in schooljaar 2019-2020. Hierover is
al gecommuniceerd via SocialSchools.
Meneer M. Ciere (beleidsmedewerker verkeer) vanuit de gemeente Altena is afgelopen vrijdag bij Almgaard geweest om mee te kijken naar
de verkeerssituatie rondom de school. Hij vond zelf dat alles vlekkeloos verliep. Hij komt nog een keer terug, omdat het team van de Almgaard
nog wel zijn zorgen heeft.
Nieuwe leerkrachten graag voorstellen op Socialschools voor de hele school in een klein stukje tekst + foto van de desbetreffende leerkracht.
Het e-mailadres voor de MR moet aangemaakt worden. De heer S. van Dongen zoekt dit nog uit. Hij neemt hierover contact op met de heer B.
van Houwelingen.

Besluitvorming

Datum: woensdag 13 januari 2021 19.30 uur.
Locatie: OBS ’t Ravelijn

Datum: dinsdag 16 februari 2021 19.30 uur.
Locatie: OBS ’t Ravelijn
Datum: woensdag 17 maart 2021 19.30 uur.
Locatie: OBS ’t Ravelijn
Datum: dinsdag 18 mei 2021 19.30 uur.
Locatie: OBS ’t Ravelijn
Datum: woensdag 16 juni 2021 19.30 uur.
Locatie: OBS ’t Ravelijn

