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Nieuws en mededelingen directie
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Langdurige zieken
Op het moment zijn er 4 langdurige zieken bij ons op school (o.a. de vaste vervanger van
onze school), waarvan nu één collega in het re-integratie proces zit. Voor de kleuterbouw is
het zo goed als opgevangen, maar voor de midden, - bovenbouw is er vanaf woensdag 15
juni niemand beschikbaar.
Ook voor volgend schooljaar zijn er zorgen betreft het rondkrijgen van de formatie aangezien
er ook nog 2 collega's met zwangerschapsverlof gaan.
Eindtoets groep 8
We hadden als school een score van 363 afgerond. Het landelijk gemiddelde was 361, dus
daar zitten we als school mooi boven.
Leerling tevredenheidspeiling
In de groepen 6 t/m 8 is er een leerling tevredenheidspeiling afgenomen. Dat gaat o.a. over
veiligheid en het schoolklimaat op onze school. Dit onderzoek komt ook op de website te
staan. Uit deze peiling komt een score van 8,5.
Oudervereniging
De oudervereniging bestaat dit schooljaar 40 jaar. Dit wordt gevierd met een feestweek voor
alle kinderen van onze school. Deze feestweek vindt plaats van 28 t/m 1 juli.
Kwaliteitsgesprek Movare
Op 28 juni krijgt de school een kwaliteitsgesprek met Movare. Dit is iets nieuws voor alle
scholen. Iemand van Movare, CvB, P&O en iemand van de afdeling onderwijsondersteuning
komen praten over kwaliteitszorg en de speerpunten van onze school: rekenonderwijs en het
leesonderwijs.
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Jaarplan
Hellen is bezig met het evalueren van het huidige jaarplan, maar wacht nog op de laatste
gegevens van de eindtoetsen. Deze gegevens worden in de evaluatie meegenomen. Aan de
hand van bevindingen wordt het nieuwe plan geschreven voor het volgende schooljaar.
MR bijeenkomst
Op 1 juni hebben Dennis, Hellen en Linda een bijeenkomst van Movare bezocht waarbij de
GMR ook aanwezig was. We hebben daar info gekregen over het strategisch beleidsplan van
Movare.
Volgend schooljaar gaan we starten met de evaluatie van ons huidige schoolplan dat dan vier
jaar gelopen heeft en beginnen we met het schrijven van het nieuwe schoolplan. Movare is
daarom al begonnen aan hun strategisch beleidsplan zodat scholen hun schoolplan daarop
kunnen aanpassen.
Daarnaast hebben we nog twee workshops bezocht van het CVB: Krachtige
medezeggenschap en Ambitiegesprekken directie en MR.
Werkverdelingsplan
Het werkverdelingsplan wordt morgen nogmaals in de teamvergadering besproken. In
verband met de vele zieke wordt het lastig om de 80% meerderheid te krijgen. Daarnaast
komt er nog een nieuwe vacature vrij.

Laatste stand van zaken IKC

De tekening van de ruwbouw, daarvan is het concept klaar. De positionering van het gebouw is
ook in zoverre klaar. Er zijn wat aanpassingen gedaan, omdat de omwonende toch wat bezwaren
hadden en hier hebben we rekening mee gehouden.
NPO

Op 24 mei heeft Hellen een gesprek bij Movare gehad over de financiën. De boekhouding van
Hellen was niet conform aan die wat Movare had. Martijn Manders van Movare heeft met
Hellen naar de boekhouding gekeken en hij is de laatste puntjes op de i aan het zetten. Voor
volgend schooljaar is er voldoende geld om vanuit NPO alles te bekostigen.
De M toetsen hebben laten zien dat het rekenonderwijs vooruit is gegaan, behalve bij de
groepen 6. Betreft het leesonderwijs hebben de M toetsen laten zien dat er een zorgsignaal was
bij de groepen 3 en 4. Daar hebben we m.b.v. de onderwijsassistent extra leesinterventies
ingezet. Het is afwachten wat de E opbrengsten opleveren.
De NPO speerpunten worden volgend schooljaar gecontinueerd.

Schoolgids

Hellen heeft ons allen de schoolgids laten toekomen. Op enkele pagina’s zijn kleine
aanpassingen naar voren gebracht die Hellen zal wijzigen.
De nieuwe lay-out van de schoolgids is makkelijk leesbaar.
Zodra Hellen de aanpassingen aan de schoolgids heeft gedaan, ontvangen we de nieuwe versie
om deze opnieuw door te lezen en te beoordelen als dat nodig is.

Klachten

n.v.t.
Data MR schooljaar 2022/2023

De vergadering blijven op een maandag om 19.30u plaatsvinden. De nieuwe data zijn:
Maandag 19 september 2022
Maandag 21 november 2022
Maandag 16 januari 2023
Maandag 3 april 2023
Maandag 12 juni 2023
Maandag 10 juli 2023 (reserve)
Rondvraag

Dennis: Tijdens de TSO worden nu spelactiviteiten tussen 12.30u en 13:00u aangeboden
door onze vakdocent Joep met daarbij drie stagiaires (pilot). Wat is de stand van zaken voor
de toekomst?
Binnen Movare zijn een aantal scholen die ‘gezonde basisscholen van de toekomst’ zijn.
Gemeente Kerkrade heeft in 2021 aangegeven dat ze binnen nu en 5 jaar alle basisscholen in
Kerkrade als Gezonde basisschool van de toekomst, willen zien.
Wij als basisschool zijn daar al een groot deel in voorzien. Dat noemen ze de zogenaamde
‘Basisschool van de toekomst light’. Onze kinderen kunnen al op de TSO blijven en ouders
zijn al gewend om daar een bepaald bedrag voor te betalen. Er zijn vrijwilligers die hierin
ondersteunen. Daarnaast krijgen de leerlingen op onze schooljaar een halfjaar een stuk fruit
of snackgroente aangeboden. Dit alles past al in de gedachtengoed van de Gezonde
basisschool.
Op vraag van de gemeente zijn we gestart om tijdens de TSO kinderen spelactiviteiten aan te
bieden die passen binnen de normen van de Gezonde basisschool. Dit is een pilot en moet
binnen het team nog geëvalueerd worden.
Gezien er een nieuw gebouw gaat komen en we nu nog niet weten hoe de ruimte daar
precies gaat uitzien, is het de vraag of we een Gezonde basisschool van de toekomst willen
worden. De vraag is: ‘Willen we dat voor onze kinderen, want er horen wel verplichtingen bij,
zoals o.a. een gezonde lunch’. Aangezien we op organisatorisch vlak nog voldoende moeten
regelen, gaan we het er nu ook nog niet over hebben. We weten immers nog niet hoe ons
nieuw schoolgebouw eruit gaat zien en of het organisatorisch haalbaar is om een Gezonde
basisschool van de toekomst te worden. Daarnaast is het belangrijk dat we ons eerst goed
oriënteren wat het draagvlak van ouders, leerlingen en leerkrachten hierover is.
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Geen op,- of aanmerking vorige notulen
Binnen gekomen stukken: n.a.v. de vraag vanuit de vorige vergadering ‘Hoe is de
ouderbijdrage besteed de afgelopen 2 jaar’ hebben jullie een schrijven ontvangen met
daarin uitgelegd waar de inkomsten van de ouderbijdrage aan besteed zijn. Dit is voor de
oudergeleding duidelijk en verder geen vragen hierover.
Vacature oudergeleding MR: Mik van Vlodrop heeft zich als eerste kandidaat aangemeld
om plaats te nemen in onze MR. Hij heeft een dochter in combigroep 1/2. Daarnaast
heeft Fabienne Rijlaarsdam zich als 2 e ouder aangemeld. Zij heeft één kind in groep 4 en
één kind in groep 2. Daarmee zijn allebei de vacatures ingevuld en hoeft er verder geen
vervolg in de procedure meer plaats te vinden. Fabienne maakt ook deel uit van de OV
dat erg prettig werkt om zo de lijnen met de OV kort te houden en zij gangbare zaken
kan doorgeven.
Schoolreisje: n.a.v. de inbreng van Monique, die toch van een vrij grote groep ouders (gr.
3 en 4) ongenoegen heeft vernomen, waar het bedrag van €23,50 per lln. aan wordt
besteed. Waar ouders niet van op de hoogte zijn is dat er voor de 4 groepen toch een
grote kostenpost is aan busvervoer (3) en daarnaast 20-tal ouders ter begeleiding
meegaan op schoolreis. ‘Als de leerlingen dan toch naar een speeltuin gaan, had dat ook
korter bij huis gekund’, is de mening van vele ouders. School heeft twee voorwaardes
meegenomen in hun besluit: 1. Met een bus weggaan geeft toch echt een schoolreis
gevoel. 2. Een bestemming waar kinderen niet ook al komen met ouders etc. Voor
volgend jaar zal met de middenbouw goed gekeken moeten worden of we iets anders
gaan kiezen, omdat ouders waarschijnlijk niet meer bereid zijn om de ouderbijdrage te
gaan betalen. Dit wordt voor volgend schooljaar wellicht ook een aandachtspunt, want er
zullen meer ouders ter ore komen dat het om een ‘vrijwillige’ bijdrage gaat en h et kind
zonder betaling gewoon mee mag op schoolreis.
Daarnaast is het geld dat de MR in kas heeft niet meer nodig om de kosten van het
schoolreisje aan te vullen, omdat alle ouders betaald hebben of het wordt via stichting
leergeld betaald. Het voorstel is, vanuit het team, om van dat geld een nieuwe
geluidsinstallatie te kopen. Deze gebruiken we bij al onze vieringen en is nodig aan
vervanging toe. De oudergeleding stemt unaniem voor om het geld daaraan te besteden.
Sponsorloop: op 29 juni gaan we als school weer de sponsorloop lopen. De vraag is om
mee te denken aan welke goede doelen wij ons opgehaald bedrag gaan sponsoren.
Suggesties zijn: KIKA, dierenambulance, Stichting opkikker, Villa Pardoes, Ronald
MCdonaldhuis, Kindervallei Stichting spelend kind en Moeders met een missie.
Heeft de oudergeleding, gezien de MR dit schooljaar een nieuwe samenstelling heeft,
tips en/of tops voor het volgend schooljaar? Ouders vonden de vergaderingen goed
lopen en hebben geen tips voor de leerkrachten.

Rondvraag
Wij nemen afscheid van twee ouders (Kirsten en Yilez) van onze MR. Wij danken de dames hartelijk
voor hun actieve bijdrage van de afgelopen jaren en wensen hun alle goeds toe voor de toekomst!

