Notulen MR vergadering 23 mei
Aanwezig: Marjolein, Nathalie, Sandra, Nicole en Pippa
Afwezig: Maarten
Voorzitter: Nathalie
Notulist: Loth
1. Opening
2. Vaststellen notulen vergadering 7-4-2022
De notulen zijn goedgekeurd. Nicole doet nog een check en daarna kunnen de notulen
online gezet worden. In de volgende nieuwsbrief voor ouders wordt vermeld dat de notulen
online in te zien zijn.
3. GMR vergadering 17-5-2022
Nicole geeft een update over de afgelopen GMR-vergadering.
4. Schooltijden
FAQ: Het streven is voor de hemelvaart een terugkoppeling naar alle ouders te versturen. Er
wordt voor gekozen om de later binnengekomen vragen niet te behandelen. Wel wordt er
informatie over TSO en BSO toegevoegd aan de huidige FAQ.
Nicole en Nathalie sturen de ouders van de te laat binnengekomen vragen een reactie.
De leesbaarheid van de FAQ wordt vergroot door de antwoorden steeds direct onder de
vragen zetten. Daarnaast worden de teksten onder vragen 3 en 6 ingekort. Belangrijke
woorden in de antwoorden worden dikgedrukt.
Marjolein stuurt de mr dinsdag 24 mei een nieuwe versie van de terugkoppeling. De mrleden geven daar zo snel mogelijk feedback op.
Peiling: Een extern bureau maakt 159 unieke codes aan, die worden gedrukt op flyers. De
oudste kinderen uit het gezin krijgen een flyer mee met de code daarop. Er komen meerdere
reminders op ouderportaal zodat ouders de flyers vinden en met hun code hun stem uit
kunnen brengen.
5. Formatie schooljaar 2022-2023
Marjolein deelt de voorlopige formatie. Bijzonderheden:
• Vanuit de NPO-gelden wordt 0.3 fte bekostigd voor een IB-er.
• Er staan twee vacature uit: voor groep 4 en in groep 5. Er worden op dit moment
sollicitatiegesprekken gevoerd. Marjolein geeft aan vertrouwen te hebben in het
vervullen van deze vacatures.

6. Vakantierooster 2022-2023
Marjolein heeft het vakantierooster gedeeld. De vakanties van de Nicolaas lopen gelijk met
het vakantierooster van het Revius Lyceum. Het vakantierooster is goedgekeurd door de mr.
7. IEP eindtoets
Sandra deelt de resultaten van de IEP toets. 80 is het landelijke gemiddelde. De uitslag van
de Nicolaas is 86,9. Sandra en Marjolein geven aan hier tevreden mee te zijn. Alle leerlingen
zijn geplaatst op een school in het VO.
8. Wat verder ter tafel komt
De volgende vergaderdatum is op 13 juni om 20.00 uur op school. Op 7 juli gaan we om
18.30 uur met de MR uit eten en nemen we afscheid van Maarten als mr-lid.
9. Rondvraag
•
•
•

Huisvesting: geen updates.
Oekraïense leerlingen: geen updates.
Nicole vraagt aan oudergeleding hoe we ‘geluiden die leven in de app-groepen van
ouders’ ín de school terecht kunnen laten komen. Pippa en Loth doen twee
suggesties:
o Het aanstellen van klassenouders
o Ouders nog meer en nog vaker welkom heten in de school, bijvoorbeeld door
te blijven herhalen in de nieuwsbrieven.

