Notulen 8-3 MR vergadering 5.
schooljaar 2020-2021
21-04-2021

Aanwezig via MS Teams: Philip, Marianne (MR), Caroline, Marian (directie) en Henrike.
Eefke afwezig.
1.Vaststellen agenda, goedkeuren notulen, openstaande acties
Anita stopt met de MR. Wij zetten binnenkort een nieuwe vacature open. Philip zijn
termijn loopt aan het eind van dit schooljaar ook af. Marianne (MR) pakt de
communicatie rondom verkiezingen op.
Notulen is aangepast en goedgekeurd.
Actiepunten n.a.v. de vorige notulen:
•
•
•

•

Leerlingenraad is geweest, maar de nieuwbouw is nog niet besproken. Die staat
voor de volgende keer op de agenda.
Peuters (Otters) stromen allemaal door naar De Hobbit.
Vanuit een ouder is de vraag gesteld of een continurooster mogelijk was in de
toekomst. Twee jaar geleden is er een enquête richting de ouders geweest waarin
ook gevraagd is naar de interesse voor een continurooster. Deze was nihil. We
willen deze enquête mogelijk volgend jaar nogmaals uitzetten.
Er is navraag gedaan bij de GMR over vaccinatie. Er is een petitie getekend door
meerdere organisaties en deze ligt bij het OMT/Ministerie.Het CvB gaat niet over
de inentingen. De school mag ook geen voorwaarden stellen aan kinderen die wel
of niet gevaccineerd zijn. “

Overige actiepunten worden doorgeschoven naar de volgende MR.
2.Mededelingen van en vragen aan directie
•
•

Tot dit moment gaat het goed op De Hobbit en zijn er nauwelijks Coronabesmettingen. Deze week wel veel ziekmeldingen.
Marian heeft het formatiegesprek gehad met het bestuur, er is geen verplichte
mobiliteit nodig op De Hobbit. De prognose is dat het leerlingenaantal ongeveer
gelijk blijft volgend schooljaar. Door de virtuele rondleiding, die ook ‘live’
gehouden kan worden, zijn er veel aanmeldingen. Ouders zijn blij dat ze op deze
manier toch een beeld krijgen van de school. We zijn bezig om de virtuele
rondleiding nog informatiever te maken.

3.Terugkoppeling CITO uitslagen
Door de sluiting van de scholen i.v.m. de lockdown worden de midden toetsen nu in
maart afgenomen in plaats van in januari. We zitten er nog middenin dus schuiven het
door naar de volgende MR. We zien zeker niet alleen maar achterstanden maar juist ook
positieve punten.
4.Corona-gelden KC de Hobbit

We hebben 2 soorten subsidies:
1. De ‘achterstanden’ van Corona wegwerken: het geld is ingezet voor de kinderen
die extra instructie nodig hebben voor technisch lezen. Dit werd gedaan door 2
personen, 1 dag in de week. Zij werken bij bureau Liseo. Deze subsidie loopt tot
april.
2. De nieuwe subsidies die komen: Dit moet nog verder worden uitgewerkt.
5.Nieuwbouw Laaghemaal
Update:
Er is een projectgroep opgericht door de onderbouw van De Hobbit en Het Goudvisje:
Nanda, Nena, Kelly, Eveline, Lana. Er zijn nu twee sessies geweest. We worden hierin
begeleid door een extern bureau.
Er wordt wat betreft de ruimte nog steeds gekeken naar de prognose van de gemeente
die verwacht de we teruglopen in het leerlingenaantal, ook al zien wij dit binnen onze
school anders. De gemeente kijkt naar de bewoners in de wijken en stelt zo de prognose
op. Pas als we een aantal jaren boven de prognose zitten kan het plan worden
aangepast. Het Goudvisje huurt het gebouw dus zij mogen om meer meters vragen.
6.Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Het nieuwe SOP is nu nog een format gemaakt door SSPOH en moet nog worden
ingevuld. Er is hier feedback op gekomen in het wijkoverleg, dat wordt meegenomen
door SSPOH. De wijk IB ondersteunt de school bij het maken van het SOP. Wanneer het
is opgesteld wordt het ieder jaar bijgesteld waar nodig. Als het plan af is wordt dit
gedeeld met de MR en moet ook door de MR goed worden gekeurd. De volgende keer
komt het terug op de MR om te voortgang te bespreken.
7.Ouderbijdrage schoolkamp groep 8
De vraag is of de ouderbijdrage verhoogd kan worden naar 75 euro i.p.v. 50 euro. Het is
de laatste jaren steeds meer een uitdaging om een geschikte locatie te vinden. De MR
stemt hiermee in, mochten ouders in de problemen komen door deze kosten kunnen ze
contact met de school opnemen. De OC betaalt alleen dit schooljaar al 25 euro extra mee
i.v.m. het niet doorgaan van de schoolreis van groep 8.
8.Terugkoppeling GMR / input vragen Koersplan
Er zijn geen vragen over de GMR notulen.
Vanuit de GMR werkgroep Koersplan zijn er vragen opgesteld die worden gesteld in elke
MR. Zo inventariseren ze wat er in scholen en binnen de MR wordt besproken over het
Koersplan. Vragen besproken in deze MR.
9.Rondvraag en acties voor volgende vergadering
•

Hoe gaat het met overblijven/tijdelijk continurooster? Leerkrachten eten nu met
de kinderen en Kinderstalen speelt buiten met de kinderen. Omdat alle kinderen
nu overblijven betalen ouders niks maar draagt De Hobbit de kosten. We hopen
snel terug te kunnen naar onze normale situatie, maar i.v.m. corona regels is dit
nog niet mogelijk. Marian bespreekt dit steeds met het bestuur en Kinderstralen.

Actiepunten:

•
•
•

Aanpassingen voor fietsen op het trottoir bij LaaghemaalàMarian (directie)
MR verkiezingen uitzetten: Marianne (MR)
Leerlingenraad nieuwbouw: Caroline

