Notulen MR vergadering 12-7
Aanwezig:
Kees, Linda, Liane, Judith, Maurice, Nikki, Maryse en Lisette
Judith Wagter is vanavond onze gast en komt vertellen hoe de overstap naar een ander
rooster op haar school verloopt.
Tevens is Judith gekozen als nieuw MR lid. Vanaf volgend schooljaar zal zij de plek van
Kees vervangen.
Voorstelrondje
5 gelijke dagen model:
Judith heeft verteld over hoe het traject op haar school is verlopen. We kunnen daar veel
van leren en dat benutten in ons onderzoek naar het 5-gelijke dagen model waar we volgend
jaar volop mee aan de slag gaan.
Deze week gaat er een brief naar ouders waarin de highlights die onderzocht gaan worden,
worden benoemd. De brieven worden opgesteld en verstuurd vanuit het team. De
oudergeleding bekijkt de brief voor deze naar ouders wordt verstuurd.
Streven is om februari 2022 besluitvorming te kunnen nemen.
Communicatie
Graag letten op de communicatie naar ouders. Het was bij ouders niet duidelijk dat de
gymleerkracht mee was op kamp en er een week geen gym was.
Ook vanuit de sportcommissie is er weinig gecommuniceerd, bijvoorbeeld over het
schoolkorfbaltoernooi. Er deden erg weinig teams van het Bolwerk mee.
De MR zal in de nieuwsbrieven van volgend jaar ook berichten gaan delen.
Notulen + jaarverslag
De notulen van afgelopen twee vergaderingen staan nog niet op de website. Deze komen er
zo snel mogelijk op.
Het jaarverslag over schooljaar 2020-2021 zal in het begin van het nieuwe schooljaar
worden gemaakt zodra de OR en de MR samen naar het afgelopen jaar hebben gekeken.
GMR
Het was de laatste vergadering met Patrick Went.
Google privacy problemen zijn opgelost
Corona op scholen.
Er wordt gedacht dat ouders veel minder de scholen in gaan komen met kinderen
wegbrengen. Ouderavonden kunnen wel weer op school.
Lerarentekort:
In de duin en bollenstreek is een tekort, maar op onze scholen valt het mee. Het Bolwerk
heeft aankomend schooljaar geen tekort. In andere delen van het land is het een groot
probleem.

Ouderbijdrage:
De MR geeft toestemming aan de ouderbijdrage bij de begroting.
GMR heeft een nieuwe voorzitter.
Continurooster
Als een school een continurooster heeft mogen de kosten voor ouders niet verplicht zijn. Dit
klopt. Daarom heet het bij het Bolwerk lunchen op school. School promoot het lunchen op
school, maar ouders hebben altijd de keus om kinderen thuis te laten eten.
TSO
Om de tussenschoolse opvang te verbeteren zijn er afgelopen periode een aantal
gesprekken geweest met de coördinator van Bloss.
De volgende afspraken zijn al gemaakt:
● De coordinator komt twee keer per week kijken hoe het gaat.
● Er is ander personeel ingezet op onze scholen
● na de vakantie zorgt Bloss voor materialen
● Elke 2 maanden (waar nodig meer) is er een gesprek met een leerkracht en de
coördinator om te bespreken hoe het gaat. Op beiden locaties wordt er een
leerkracht aanspreekpunt.
Er moet nog gesproken worden over een vast aanspreekpunt voor de groep. Op andere
scholen lunchen de medewerkers soms ook met de kinderen en hierdoor krijgen ze een
betere band. Dit zou een optie kunnen zijn.
De ouders hebben nog geen geld teruggekregen voor de corona periode waarin geen
gebruik is gemaakt van Bloss. Maurice en Liane gaan hier woensdag over bellen.
Corona:
Eigenlijk zijn er bij het Bolwerk nog weinig besmettingen geweest. Op dit moment zijn er drie
besmettingen op school, dit is voor ons doen veel.
Rondvraag:
● We hebben een lidmaatschap bij VOO. Hier kunnen we altijd terecht met vragen.
● Goed om na te denken over hoe we ouders gaan betrekken bij de school als ze niet
meer in de school komen?
● Begin van het schooljaar worden de vergaderdata voor de MR gedeeld.

