Uitnodiging MR vergadering Piet Hein
Datum: donderdag 14 oktober 2021
Tijd: 19.00 - 19.30 intern gedeelte
19.30 - (max) 21.00 met de directie
Locatie: Piet Hein
Voorzitter: Janneke Zetzema
Notulist: Douglas
Intern gedeelte:
1. Opening
Janneke opent 19.08
2. Notulen vergadering 3 juni 2021
3. Concept jaarplanning vaststellen
Voorstel akkoord
4. Taakverdeling binnen de MR
Notulen ouders
Peter gaat eruit omdat hij bovenbouw coordinator wordt, naar vervanging wordt gezocht.
5. Organisatie communicatie achterban. Wat is nog nodig?
Alle berichten gaan via Parro
6. Aanzet tot opstellen van een Huishoudelijk reglement. Taakverdeling.
IVM tijdgebrek doorgeschoven naar volgende meeting
7. Verslag GMR-vergadering van 29 sept 2021.
Notulen zijn nog niet goedgekeurd.
Janneke deelt inhoud update mail

Gedeelte met directie:
8. Informatie over begroting (actie Directie, MR heeft adviesrecht)
RAB 8 ontvangen (begroting eerste 8 maanden)
Lopen volledig in pas met begroting
NPO gelden komen er vanaf december bij
NB. Begroting loopt van jan-dec
Begroting voor 2022 wordt binnenkort mee gestart, na evaluatie van huidige begroting
Begroting wordt uiterlijk 11 november opgeleverd
4 of 6% gaat naar bestuur vd koepel, bij een langdurig zieke komt er geld uit de centrale pot
terug.

9. Informatie n.a.v. de teldatum 1 oktober (actie Directie)
409 leerlingen (1 minder dan geschat vorig jaar)

26 nieuwe ouders op voorlichtingsochtend 13-10, groot aantal met name doordat tijdens
Corona alleen virtueel mogelijk was
Vraag van Peter: Draagt de website bij?
Jan: niet duidelijk vast te stellen. Maar website past goed bij ons. Er ontbreekt nog een hoop
(teksten, foto's)
10. NPO gelden (status en voortgang)
Komen vanaf september binnen.
Er komt een nieuwsbrief om inzicht te geven in waar het geld aan uit wordt gegeven
• Onderhandeling over aanschaf 150 nieuwe chromebooks
• Vernieuwde digitale schoolborden voor de kleuterbouw
• Speelplaats wordt vernieuwd (hier is een commissie voor in het leven geroepen van 8
leraren), Woest zuid (kinderopvang) betaald hier aan mee.
• Dag extra remedial teaching voor groep 3,4,5
• Extra ondersteuner in groep 3 (gaat met groep 3 kinderen in kleine groepjes aan de slag
met leuke opdrachten)
• Barista op schoolplein om verbinding met ouders te vergroten
• Inspiratie voor het leraren team: Marcel van Herpen. En daarmee samenhangend een
traject waarmee docenten geïnspireerd en ondersteund worden om om te gaan met
verschillende aspecten van het vak
• Cursus voor groep 3 leraren om overgang van groep 2 naar 3 te versoepelen. Dit blijkt al
jaren een flinke stap te zijn en met de training wordt deze overgang beter begeleid.
• Gesprek over Visie en Missie van de Piet Hein. Wat is de uitwerking van de visie en de
missie. Zit nu een disbalans tussen. Team heeft aangegeven een hereiking te willen
zodat dit weer meer in lijn ligt. Visie staat nog overeind, blijft grotendeels in takt
3 pijlers (hoofd, hart, handen) Goed onderwijs
Creativiteit: dans, muziek, uitjes
Social emotioneel: veiligheid op school en aandacht hiervoor
Visie: bij aandacht voor alle 3 moet zorgen voor een brede talentontwikkeling van de
kinderen
Dit wordt begeleid door een procesbegeleider
• Scholing van het management team: er was altijd al een MT met bouwcoordinatoren
(bovenbouw, onderbouw), dat is met vertrek van Trix verdwenen. Wordt nu dus weer
hersteld.
Bouwcoordinatoren zijn de stem van de leraren richting directie en fungeren tevens als
ondersteuning/coaching richting andere leraren om elkaar scherp te houden op gemaakt
afspraken. Exacte invulling wordt nog naar gezocht.
Procesbegeleider van het visie missie traject gaat ook met het MT aan de slag.
• Begeleiding van kinderen van ouders die de nederlandse taal niet machtig zijn

11. Informatie over hoofdlijnen algemeen beleid voor komend jaar op organisatorisch, financieel
en onderwijskundig gebied (actie directie)
Ondersteuningsbijdrage is uitgestuurd. 61% inmiddels betaald. 14 ouders hebben naast
ouderbijdrage een extra betaling gedaan als ondersteuning voor ouders die niet kunnen
betalen.
Onderwijskundig: vernieuwing rapporten staat op de agenda. Rapport past niet geheel bij
manier van werken binnen PH. Portfolio dekt ook niet de lading. Wordt nu gedacht aan een
Ra-Portfolio (combi van beide)
Vernieuwde Ra-portfolio moet fijner zijn om te lezen, met inbreng van de kinderen.
Zal waarschijnlijk niet in het eerstvolgende rapport terugkomen, maar volgende keer.

Cito-toetsen: discussie loopt om te stoppen met Cito toetsen. Er is een andere toets (DIAtoets). Die wordt online gedaan, wat allerlei voordelen heeft zoals minder frustraties bij
kinderen als ze vast lopen. Online toetst schakelt naar niveau van het kind op basis van hoe
toetsen worden gemaakt, past zich dynamisch aan.
DIA toets geeft beter inzicht in waar het kind goed en minder goed in is.
Besluit is nog niet genomen. Als hiertoe wordt besloten dan komt hier een informatieavond
voor voor alle ouders.
Nederlands als 2e taal: Aanwas van kinderen van ouders die de nederlandse taal niet (goed)
spreken. Hier komt extra ondersteuning voor in de vorm van externe ondersteuning (NT2
specialist) en opleiding van leraren om hiermee om te gaan.
12. Verdere mededelingen directie (indien nodig)
Leraren tekort: er wordt gewerkt met extern bureau (lukida) dat vaak kan inspringen bij ziekte,
hierbij is er aandacht voor creatieve vaardigheden . Tot nu toe gaat dat redelijk goed.
Er zijn leerkrachten die een dag extra werken of die hun ouderschapsverlof uitstellen.
Er zijn andere scholen die zich orienteren op een 4-daagse schoolweek, dit speelt binnen de
Piet Hein niet.

13. Sluiting
Stukken moeten minimaal 2 weken van tevoren worden ingeleverd
Begroting moet strikte deadlines volgen die vanuit de koepel worden vastgesteld
Acties
Actie voor docenten om vervanging te zoeken
Janneke: Zoekt uit of Parro account met naam van Ouder MR kan
Janneke: Toegang tot MR ouder mailbox regelen
Weerstands vermogen ondergrens om een bestuur te blijven
ibos

