Notulen MR vergadering Radboudschool 16 mei 19.30 uur
Aanwezig: Paul, Carla, Dick (online), Ingrid, Bart, Pieter, Helen

1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
• Een punt klopte niet: notulen van de MR op de website zetten. (is een
actiepunt)
Aangepaste versie nog versturen naar iedereen (Dick)
3. mr.radboud@blosse.nl
o Binnengekomen e-mails: zijn niet binnengekomen
4. Corona update
• Corona is nog aanwezig, een collega was vorige week 1 dag afwezig. Van
kinderen horen we niet zoveel. Testen gaat Paul niet meer opnieuw
bestellen. We hebben nog genoeg liggen.
5. Wat er speelt in/binnen:
o de groepen
• Vorige week avond gehad voor de ouders van de groep waarin een niet
fijne groepsdynamiek heerst. Het gaat de goede kant op met de groep,
wel nog met ups en downs. Ouders waren betrokken. Na kamp laten de
leerkrachten weten hoe goed het gegaan is. Aan het begin van nieuwe
schooljaar komt er nog een avond voor ouders.
o het team
• Dineke start weer over een paar weken.
o Blosse
• Iedereen binnen Blosse heeft een nieuwe laptop gekregen.
• Blosse is bezig met een nieuwe zorgaanbieder. (ziekteverzuim)
• Is er al een nieuw begrotingsformat? Er is een herstructurering gaande
binnen Blosse. Het nieuwe systeem is nog niet gecommuniceerd.
6. Lesuitval
• Als het er is, wordt het opgelost, invaller, Kaylee, leerkrachten vanuit het
team.
7. Verkeersituatie rondom de school
• De gemeente heeft niets meer laten horen.
8. Definitief vakantierooster
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• Vakantierooster en studiedagen zijn rond.
9. Formatie en groepsindeling definitief
• De formatie is rond. Alle collega’s zijn op de hoogte. Na de avond4daagse
gaat het uit naar ouders.
10. Resultaten CITO/trendanalyse IB’er uitnodigen
• Op de laatste studiedag heeft het team de resultaten met elkaar
besproken. De Radboud heeft een lage weging. De weging is van invloed
op de uitslag van de eindtoets. Deze uitslag komt deze week binnen.
Het rekenonderwijs gaat Blosse breed achteruit. Wij zien dit ook. Volgend
schooljaar krijgt de rekencoördinator bij ons op school een grotere rol. Is
Snappet nog wel de juiste manier om mee te rekenen? Dit wordt verder
bekeken. De meeste kinderen van de groepen 4 zijn vooruitgegaan op het
gebied van het lezen. Melior en Bouw! hebben hierbij geholpen.
Masja of Jooske worden verder niet uitgenodigd voor een toelichting, Paul
deelt de powerpoint van de studiedag. Mochten hier veel vragen over
zijn, kunnen we Jooske of Masja nog uitnodigen.
11. RI&E
• Dit komt op de volgende vergadering terug.
12. Rondvraag
• MR/OR/Teamuitje wordt verplaatst naar volgend schooljaar.
Actiepunten:
• Notulen van de MR vergadering op de website zetten. (Paul)
• Na de avond4daagse formatie/ groepsindeling bekendmaken. (Paul)
• Vakantierooster en studiedagen bekendmaken. (Paul)
• MR stukje voor op de website aanpassen (Helen)
• Vorige notulen (aangepaste versie) versturen (Dick)
• Powerpoint resultaten M toetsen delen (Paul)
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