
Notulen MR-vergadering De Hobbit

Datum: 08-09-2021
Tijd: 20:15 uur
Locatie: videobellen
Aanwezig: Elsa, Maartje, Erik, Daniëlle, Selinde, Inge, Sylvia
Afwezig:
Ter informatie: (GMR)

mr@hobbitleusden.nl

1. Opening vergadering, mededelingen
Danielle opent de vergadering.

2. Vaststellen notulen
-

3. Ingekomen stukken/vragen/mededelingen/ Actiepuntenlijst
Ouders:Groenhouten: Veel ouders staan op straat, het is er druk. Ook op het fietspad. Gemeente zegt
dat het voor fietsers en voetgangers is, maar dat is onduidelijk. Projectleider van de gemeente gaat
actie ondernemen. Kompas ouders lopen nog over plein. Lingewijk is de fietsstalling te klein. Veel
drukte met in en uitlopen. School is ermee bezig dat er meer fietsenrekken komen. Schoolplein is
klein. Groenafval mee naar huis is niet handig.
Hobbit: Ilja Bakker is onze nieuwe IBer voor Hobbit 0.5 en Kompas 0.4. Ze is in beiden gebouwen
afwisselend. Ze gaat op dit moment veel de groepen in om ons te leren kennen.
Daniëlle heeft de vraag of iemand het voorzitterschap van haar wil overnemen.

4.  Jaarplan
Elsa heeft het jaarplan met ons gedeeld. Het team heeft er nog niet inhoudelijk naar kunnen kijken.
Erik heeft er al opmerkingen bij geplaatst.
In het voorwoord staan de zaken die er nu toe doen, een verantwoording. We hebben uitstel
gekregen voor het maken van het schoolplan. Het jaarplan staat nog op zich maar is al gelinkt aan het
beleidsplan van de stichting. Dit jaar gaan we aan de slag met het schoolplan.
Erik heeft wat adviezen om de tekst leesbaarder te maken en concreter, scherpere doelen.
Uiteindelijke doel is dat het een werkbaar document is. Het gebruik van afkortingen is soms niet
duidelijk. Elsa gaat ze helemaal uitschrijven. Begaafde leerlingen vervangen door alle leerlingen die
voor Eureka, volgens ons in aanmerking komen.
Personeel en organisatie: veranderen jaarlijks twee voortgangsgesprekken. Werkdrukverlaging gelden
is het doel leerkrachten ontlasten.
Nieuwe gebouw:
Elsa gaat verder uitwerken hoe de teams hiermee aan de slag gaan. Hoe gaan we samenwerken, hoe
bewaren we onze eigenheid. Twee aparte doelen. Hoe gaan we die bereiken.
Communicatie en ICT:
Het staat er al langere tijd in, bereikte doelen zijn geschrapt. Doel aanpassen van Mediawijsheid.
Week van de mediawijsheid is de activiteit gekoppeld aan het doel, dit doel scherper stellen.
Het gebruik van de classroom bespreken in het team. De classroom is ook gelinkt aan Eureka. Als je
de classroom alleen voor Covid in stand houdt dan hoef je hem niet te noemen in je jaarplan. Aantal
chromebooks.
Toevoegingen:



Nieuwe leerlingvolgsysteem kleuters en schooling erin verwerken.
Vernieuwen van rapporten bespreken in het team.
De website verwerken in jaarplan?

5.  WVTTK/rondvraag
We gaan in de eerstvolgende vergadering afscheid nemen van Petra met een taartje en cadeau. De
taken zijn verdeeld, Erik en Elsa spreken, Inge bakt een taart en Selinde nodigt Petra uit en zorgt na
overleg met Elsa voor een cadeau.
Meefietsen met groep 5 loopt. De ouders vinden het fijn. We doen dit nu twee weken. Het zijn er
steeds maar drie. Bij de evaluatie wil Elsa gaan aangeven of de begeleiding van school wel nodig is.
Vakleerkracht gym (NPO-gelden), was helemaal rond, maar Tommy komt niet meer voor de Hobbit.
Nieuwe vakleerkracht vinden was lastig. Contract NBSS is inmiddels opgezegd. Nu is het geregeld via
SNO (leerkracht moet wel bij de les blijven). Er wordt nog gezocht naar vakleerkrachten die wel
zelfstandig les kunnen geven.
Inge heeft een vraag over de nieuwe corona maatregelen. Elsa gaat hier nog verder op in in het
volgende ouderbulletin.

6. Vergaderplanning

Maandag 11 oktober op school Lingewijk

ACTIEPUNTENLIJST

Actie Uitvoeren voor Door

1 Informatieavond MR plannen Als het onderwerp zich
aandient, dan kunnen we een
informatie-avond inplannen.

Allen

2 21-first-century skills. Af en toe terug laten komen Danielle
3 Foto website Volgende vergadering Allen, Danielle
4 Actiepunt: Mediawijsheid
5 GMR notulen aanlevering voor vergadering
6 parro MR Voor elke vergadering Maartje en

Erik kijkt er
naar

7 hoe ouders meenemen in veranderingen op
school

volgende vergaderingen Allen

Volgende vergadering is op  20.00 uur op school


