Notulen MR vergadering Radboudschool 21 juni 20.00 uur en 30 juni 19:30 uur
1. Opening
21 juni Aanwezig: Paul, Iris, Bart, Martijn, Helen, Ingrid, Dick, Marlieke en Jooske
30 juni Aanwezig: Paul, Iris, Martijn, Helen, Ingrid
2. Cito analyse door Marlieke Polle
Marlieke heeft de trendanalyse van de middentoetsen van 2020-2021 met ons
doorgenomen. We zien in veel groepen groei terug bij de verschillende vakken. Lezen
is een aandachtspunt en begrijpend lezen is in twee groepen minder gescoord.
3. Formatie en groepsindeling 2021/2022
Dit jaar was het een lastig plaatje. Een aantal keren was de formatie bijna rond en
kwam er toch weer een verandering. Er gaan 2 collega’s weg en daarnaast zijn er ook
3 collega’s zwanger. Hierdoor zijn er meerdere formaties uitgedacht.
4. NPO
We willen met het budget van het NPO geld aan de slag met de volgende punten:
Leesprogramma Bouw, extra dag IB, extra dag sociaal-emotionele ontwikkeling, extra
leerkracht (LZM-Feedbackgesprekken-collegiale consultatie), ICT chromebooks,
ringaanpak groep 7, uitbreiding plusgroepuren, teamtraining, begeleiding leesproces.
NPO volgend jaar standaard in de agenda terug laten komen.
5. Kindcentrumplan
Het plan gaat over 3 hoofdpunten, het pedagogische punt is het belangrijkste. Met
elkaar in gesprek gaan over het onderwijs/ over kwaliteit. Wij gaan hier op de studie
tweedaagse mee van start.
6. Definitieve vakantieplanning met studiedagen
De vakantieplanning is goedgekeurd. De studiedag van vrijdag 11 februari wordt nog
aangepast naar 5,50 uur. Dit betekent dat de werkmiddag van donderdag 23
december komt te vervallen.
7. Meerjarenbegroting
Meerjarenbegroting is goedgekeurd door het CVB. De personeelsgeleding moet er
nog een handtekening onder zetten.
Paul geeft aan dat de begroting is achterhaald in positieve zin. Het startbedrag is al
hoger gebleken.
8. Rondvraag
Traktaties: een groot deel ouders en kinderen willen trakteren wel behouden. Het
mag wel wat minder. In de nieuwsbrief begin volgend schooljaar een stukje schrijven
over trakteren en dat het best wat minder mag. ( stukje vanuit de leerlingenraad)
Eerste vergadering volgend schooljaar is op maandag 20 september om half 8
9. Afsluiting

To do:
Meerjarenbegroting
ondertekenen
Stukje nieuwsbrief over
trakteren

Wie?
Jooske, Dick of Ingrid

Wanneer?
Dit schooljaar

Leerkrachten/Leerlingenraad Begin van het
schooljaar

