Notulen MR obs de Zevensprong/ de wereld op noord en centrum d.d. 23-03-2022
Aanwezig :Richard, Caresse, Margreet, John, Maarten, Jessy en Sara
Afwezig : Monique en Anne Christine

•

Maarten opent de vergadering en heet iedereen welkom. Monique, nieuw MR lid vanuit de
oudergeleding , is helaas verhinderd door ziekte.

•

Als eerst punt op de agenda nieuws over de gymlocatie Oosterse Gorzen. Helaas vervalt
deze gymlocatie vanaf het nieuwe schooljaar. Het ziet ernaar uit dat de kinderen van locatie
Noord nu zullen moeten gaan gymen in de Boogerd. Een locatie veel verder weg en niet
zonder verkeers gevaren.
De Hoeksche school is door de gemeente niet gekend in dit besluit. Er is echter bedacht dat
jongerencentrum ‘bij Frits’ zijn intrek zal gaan nemen in de gymzaal, omdat de Lindenhoeve
afgebroken zal worden. Groep ¾ zal bij wijze van proef op 24-03 bij wijze van proef als
eerste de gang naar de nieuwe gymlocatie gaan maken. Dit om goed in kaart te brengen wat
de tijdsinvestering gaat zijn. Vermoeden is dat het zeker 80 minuten onderwijs zal schelen.
Ook zullen onderweg foto’s gemaakt worden.
Vanuit de gemeente HW wordt gezegd dat het besluit door de Raad genomen is. Hier zijn
echter twijfels over. Maarten heeft contact met wethouder Paul Boogerd en zal hier eens
naar vragen.
Regiekr8 kan mogelijk ook nog met argumenten komen waarom de nu bedachte oplossing
niet wenselijk is. Overigens heeft Tim Duifhuizen, gymdocent van Regiekr8 aangegeven dat
bij een afstand van meer dan 1000 meter je recht op vervoer hebt naar de locatie.
Voor locatie centrum vervalt de Lindehoeve als gymlocatie. De gymlessen zullen daar
verhuizen naar het Paradijs, wat juist prettig is, omdat het praktisch naast de school ligt.

•

Personeelsbeleid :
School doet z’n best om personeel binnen te krijgen. Voor het NPO geld hebben zij extra
personeel aan kunnen nemen. Dit loont ! Op dit moment is echter ongeveer 10% van de
leerkrachten ziek, waardoor extra personeel vaak ook voor de klas ingezet wordt. Streven is
om ook volgend jaar NPO geld in te zetten voor extra personeel. Ook wordt door school
getracht LIO’s aan te trekken, maar deze zullen niet meer als vaste leerkracht meegenomen
worden in het formatieplan.

•

Caresse vraagt of er ook een mobiliteitsformulier verspreid is. Dit is al twee jaar niet gedaan
en wordt normaliter vanuit personeelszaken verstuurd. John vraagt dit na.

•

Vanuit school wordt onder de leerkrachten elk jaar een inventarisatie gedaan onder de
docenten mbt voorkeur groep en werkdagen.

•

Vanuit de notulen van de vorige vergadering wordt de MR cursus aangehaald. John adviseert
om zelf een opleiding te zoeken die passend is. Richard zal kijken wat er qua MR cursus
aanbod is om vervolgens een keuze te kunnen maken.

•

De notulen worden akkoord bevonden en John zal ze op de website aanvullen. Ze staan er
nu op tot juni 2021.

•

Evaluatie cito scores
Bij groep 5 is de gemiddelde cito hard omlaag gegaan. Die dip zie je bij groep 5 wel vaker ,
omdat in die groep veel nieuwe dingen aan worden geleerd.
Streven van school is om alle leerlingen van groep in ieder geval minimaal uit te laten
stromen op VMBO basis niveau.
De nieuwe rekenmethode wordt door sommige groepen als lastig gezien.
Jessy vraagt of de cito scores vergeleken worden met andere scholen in de Hoeksche Waard.
Vooral de eindcito’s worden met elkaar vergeleken .
Jessy geeft aan dat het haar opvalt dat eigenlijk vooral begrijpend lezen en rekenen
belangrijk zijn voor het vervolgonderwijs.
John beaamt dit. Op rekenen is de afgelopen jaren dan ook veel ingezet middels de methode
van Marcel Smeije. Ook zijn er rekencoördinatoren aangesteld binnen de school.
Richard legt uit dat rekenen een beeld geeft van de algemene intelligentie van de leerling.
Benoemd wordt dat ook lezen heel belangrijk is. Ook thuis. Daarmee kan een kind zijn/ haar
vocabulaire vergroten.

•

De vraag wordt gesteld door John of de waarden van de school voldoende uit worden
gedragen naar ouders (verantwoordelijkheid, eerlijkheid, respect en vertrouwen)
School probeert in ieder geval deze waarden zoveel mogelijk uit te dragen naar ouders en
leerlingen. John spreekt wel de wens uit meer met de waarden van de school te gaan doen.
Margreet oppert opnieuw naar de kernwaarden te kijken. Discussie over de waarden volgt.
Vwb de schoolposter, er is nu een concept, het is dus nog niet het eindproduct. De poster zal
sowieso tekstueel aangepast worden.

•

Maarten vraagt wanneer de schoolbibliotheek op noord een upgrade gaat krijgen. Hij zal dit
uiteindelijk zelf met de biebouders opnemen.

•

Verdere mededelingen :
Schoolreizen en schoolfotograaf zijn voor dit jaar gepland evenals het kamp. Ook zal er voor
het eerst sinds lange tijd weer in een open podium op centrum zijn. Voor nu is dit nog
zonder ouders.

•

Sara vraagt of er ook nog kijkochtenden komen. Deze staan op de schoolposter wel
genoemd. Caresse geeft aan dat zij het vooralsnog niet prettig vindt om een grote groep
ouders in 1 keer te ontvangen. Hier kun je creatief naar kijken. De groep opsplitsen zou ook
een mogelijkheid zijn.

•

Sara verzoekt om het notuleren vanaf de volgende vergadering te laten rouleren . Iedereen
is hiermee akkoord.

