
Notulen vergadering DMR Juno d.d. 25-05-2022

Aanwezig: Franka, Marja, Edith, Tineke, Alice (vz), Silvia, Renske (toehoorder t/m punt 3), Jantien

(toehoorder t/m punt 3) en Sander (toehoorder t/m punt 3)

Afwezig met bericht: Monique

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering vastgesteld.

3. Schooltijden:

Naar aanleiding van mailcontact met enkele ouders en hun aanwezigheid bij een

inloopochtend presenteert Silvia de mogelijke opties voor noodzakelijke verandering in

schooltijden, aangezien de leerlingen anders in de komende jaren te weinig lesuren maken.

De poll liet een lichte voorkeur zien voor de kleuters op vrijdagmiddag vrij. Echter de andere

optie die in de poll was opgenomen blijkt bij nader inzicht niet haalbaar, aangezien daarmee

nog uren te kort worden gekomen. Na de presentatie van 5 opties bleven er drie

mogelijkheden over:

a. Alleen verandering dat groep 3 en 4 op woensdag tot 12.30 uur les hebben.

b. Verandering kleuters naar school op woensdag, iedereen tot 12.30 uur les op woensdag

en kleuters vrijdagmiddag vrij.

c. Combinatie van beiden: 1e jaar optie a, hierdoor gaan we wel al met de uren aan de slag

en gaat een wens van ouders om gelijke eindtijden op de woensdag reeds in vervulling. In

het schooljaar 2023-2024 kan dan alsnog optie 2 ingevoerd worden. Op langere termijn is

deze meest bestendig om genoeg aantal uren te garanderen en hierbij hebben ouders

van kleuters ruimschoots de tijd om iets te regelen met werktijden en opvang.

In afwezigheid van directie en toehoorders heeft de DMR de voorkeur uitgesproken voor

optie c. Met toelichting zal dit voorstel aan ouders gecommuniceerd worden en wordt er de

mogelijkheid geboden om bezwaar te uiten. Ouders zullen ook aangemoedigd worden om

voor toelichting zich tot Silvia of de MR te wenden.

4. Verantwoording inzet NPO gelden 2021-2022:

Silvia presenteert datgene wat er dit schooljaar mee gedaan is (extra inzet personeel, IB-er,

aanschaf chromebooks, ipads en nieuw lesmateriaal). De DMR vindt dit er goed uit zien. Voor

komend schooljaar zal er een nieuw plan gemaakt moeten worden, aangezien die NPO

gelden verlengd zijn.

5. Terugkoppeling uit de GMR:

Alice zal hierover met Wladimir contact opnemen.

6. Werkverdelingsplan 2022-2023: Dit is gepresenteerd in het team. Er zijn geen bezwaren

vanuit het team hierop gekomen en daarmee stemt de personeelsgeleding van de MR in met

het voorstel.

7. Rondvraag:

● Digitale geletterheid zal ook een verplicht vak moeten gaan worden vanaf 2023-2024.



● Alice heeft bericht gekregen van een ouder van de andere Liduina die vragen heeft

over de communicatie vanuit/met de MR en de directeur. Alice zal deze ouder wijzen

op de mogelijkheid dit met een vertrouwenspersoon van school te bespreken.

● Termijn in MR van Franka en ook van Manita (ouder Liduina Timor) lopen af. Franka

stelt zich herkiesbaar. Alice vraagt dit bij Manita na en zal een oproep onder de

ouders doen.


