Notulen medezeggenschapsraad
Datum: woensdag 15 sept 2021
Aanwezig: Marcia, Tessa, Annette, Ria, Mirjam.
Vanuit de directie Anne en Laurens.

Notulist: Ria
Afwezig: Erik (met afmelding)

1. Opening en welkom
Marcia opent de vergadering.

Actie

2. Voorbespreken memo directie
3. Toelichting stand van zaken door de directeur (19.30 - 20.00 uur)
Personeel
- De personele zaken worden gedeeld.
Buitenterrein
Deze zomer is het grasveld voor de school, in het park wederom flink aangepakt. Op
advies van ons blijven hier nog even hekken omheen staan, omdat het gras nog niet
voldoende is aangeslagen.
Informatiefilmpje / klassenborrel
Vorig schooljaar hebben alle klassen een informatiefilmpje gemaakt. We hebben hier
toen veel positieve reacties over ontvangen. Dit schooljaar was het idee om naast het
filmpje in elke groep een borrel te organiseren waarbij ontmoeten centraal zou staan.
Helaas kon deze door de corona maatregelen niet doorgaan. Het filmpje is door elke
groep op vrijdag 10 september verstuurd. Vragen n.a.v. het filmpje kunnen tijdens de
kennismakingsgesprekken gesteld worden. De klassenborrel wordt, waar mogelijk, later
in het jaar alsnog ingepland.
13 oktober Paardenmarkt / vrije dag / studiedag:
De vrije dagen zijn verplaatst naar de donderdag en vrijdag. Ouders hebben hier al een
mail over gehad.
Kennismakingsgesprekken:
Van 13 tot 17 september staat de eerste gespreksronde in de agenda. Deze zijn ‘live’ op
school. Voor ouder(s)/verzorger(s) die dit nog niet zien zitten bieden de leerkrachten de
mogelijkheid aan om het gesprek digitaal te voeren.
Studiedag 26 augustus:
Op 26 augustus hebben we in de startweek de startvergadering en eerste studiedag
gehad. Hierbij hebben de werkgroepen van dit schooljaar hun doelen gepresenteerd,
hebben we het gehad over de gouden weken en hebben we een deel besteed aan onze
“De Voorhof, misschien wel de leukste school van Vianen!”

opbrengsten/didactisch niveau. Zoals ook in het jaarplan te lezen was gaan we verder
met de zorgstructuur met als doel het zo effectief mogelijk werken en aansluiten bij de
onderwijsbehoeften van de kinderen. Dit stukje opbrengsten/didactisch niveau zal op
elke studiedag terugkomen en laten we ook tussendoor terugkomen op
vergadermomenten. Het was een mooie en nuttige dag, waarbij leerkrachten ook nog
een deel eigen werktijd hadden.
1 oktobertelling
We gaan alweer richting de officiele 1 oktober telling. Vorig schooljaar hadden we op 1
oktober 268 leerlingen. Nu stevenen we af op 274 leerlingen. We groeien en dat is
mooi.
MR stukje in nieuwsbrief
Dit schooljaar worden er ongeveer 10 nieuwsbrieven geschreven door de Voorhof voor
alle ouder(s)/verzorger(s). De MR zal een aantal keer (4x) iets vanuit de MR delen met de
ouder(s)/verzorger(s).
De leerlingenraad
Op 21 september wordt de nieuwe leerlingenraad weer gekozen (op Prinsjesdag). Van de
groepen 5 t/m 8 wordt er per klas één jongen en één meisje gekozen. Het gaat dus om 8
kinderen die dit jaar de leerlingenraad vormen. Bij de laatste vergadering met de
leerlingenraad van vorig schooljaar is afgesproken dat zij nog het e.e.a. overdragen. De
eerste vergadering zal dus zijn met de nieuwe en oude leerlingenraad samen. Zodra dit
gestart is en bekend is zullen zij zich ook voorstellen in de nieuwsbrief en de website.
4. Vaststellen agenda & notulen, actielijst
Agenda is vastgesteld en op de notulen is al eerder akkoord gegeven en op de site
geplaatst.
5. Opstellen Jaarplan speerpunten MR bepalen
Kwaliteitsverbetering:
-

personele bezetting, hoe houden we de kwaliteit van het onderwijs hoog.
visie op het onderwijs aan 4-jarigen
monitoren inzet NPO-gelden, blijven deze op de juiste manier ingezet worden.

Corona
-

Hoe gaan we om met de invloed van Corona in de dagelijkse lespraktijk?

6. Rondvraag
-

Advies aan directie: klassenborrel koppelen aan Kerst of Nieuwjaar
Starttijd vervolg vergaderingen: 19.30 uur. Aansluiten directie: 19.45 uur.

De volgende vergadering is op woensdag 10 november (online)

