
Notulen DMR juno
Datum: 27 mei 2021
Aanwezig: Silvia, Franka, Marieke, Alice, Suzanne
Notulist: Marieke

Notulen vorige vergadering: goedgekeurd

mededelingen:
- inspectierapport: de onvoldoende komt vanuit bestuursniveau vandaan. Zij moeten

zaken cyclischer gaan oppakken. Dit is ook een van de redenen dat we gaan fuseren
met een grotere stichting. Alice zal binnenkomende vragen doorsturen naar Silvia. Zij
stuurt dit door naar het bestuur.

- Half juni is er een tussenoverleg met de inspectie. Dan horen we wanneer zij een
volgend bezoek zullen brengen. Dit zal niet voor de zomervakantie zijn.

- Het oordeel van de Revius en de Juno is anders dan dat van de Eem en de Timor.

Formatieplan:
- 2 kleutergroepen, enz… de groepen schuiven op.
- Er vertrekken 6 collega’s. Er zijn ook nog 2 collega’s in de ziektewet.
- Er is ook een collega zwanger.
- Silvia zal op korte termijn informatie moeten geven aan ouders. Silvia denkt aan een

“tussen-nieuwsbrief”.
- Er gaan 2 groepen met hun leerkracht mee.

Corona:
- CITO Einde schooljaar gaat gewoon door. In heel Nederland zal rekening gehouden

worden in de beoordeling. Er is immers een kortere periode tussen de M en de E
toets. De M toetsen zijn door de kinderen goed gemaakt. Er is geen dip te zien.

- Op school en groepsniveau is geen verschil te zien. Als je individueel kijkt, zie je pas
verschillen.

- Het is nog niet bekend of er facultatieve of verplichte eind rapportgesprekken zullen
zijn.

- Schoolreisje vervalt in de vorm die we normaal doen. Er wordt gezocht naar een
alternatief.

- Groep 8 gaat wel op kamp. Ze blijven hierbij in “hun eigen bubbel”. Ze gaan
anderhalve dag i.v.m. introductiedagen van de middelbare scholen.

- De zelftesten zijn geleverd. De leerkrachten mogen ze alleen gebruiken als ze
klachtenvrij zijn.

Schoolbibliotheek:
- Deze gaat niet meer open voor de zomervakantie. Hij wordt wel in orde gemaakt.

TSO:
- Het Juno gaat in zee met een nieuwe TSO: “De knutselkookclub”.
- Speerpunt = rustig, gezellig, gezond eetmoment.
- Het is een zelfstandige organisatie. Ze zorgen voor eigen materiaal, invalkrachten

etc.



Website:
- Deze is nog niet in de lucht. 2 weken geleden hebben Silvia en Sabine de webinar

bijgewoond. Het blijkt dat het meer werk vergt dan ingeschat. Er is stichtingsbreed
besloten om de website stichtingsbreed “de lucht in te laten gaan”.

Studiedagen:
- Het rooster is nog niet bekend.

MR start-cursus:
- Alice inventariseert wie er mee willen doen. De GMR zal dit verder organiseren.

afsluiting:
- Silvia: Wat staat nog op de rol?
- Het nieuwe onderwijs jaarplan moet gemaakt worden.
- Een nieuwe schoolgids (hij moet gehalveerd worden).
- NPO gelden. Dit geld komt onze kant op. Silvia analyseert de opbrengsten

(school-scan). Silvia wil met het team overleggen hoe deze eenmalige uitkering
ingezet gaat worden. In september hoopt Silvia met een plan van aanpak te komen.
De DMR stemt hiermee in.

rondvraag:
- Alice: Bij social schools is het niet mogelijk om de reden van absentie in te vullen.

Silvia gaat kijken of hier wat aan te doen is.
- Marieke: Hoe gaat het verder met Twijs. Het fusie traject gaat anderhalf jaar duren.

Stapje voor stapje.
- Franka: gaan we “loskomen” van de Timor. Silvia: het brinnummer kan niet

losgekoppeld worden, maar het LVS (parnassys) gaat gesplitst worden. (Timor-Juno)


