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1.

Opening
Vandaag zijn de opnames voor het RankFestival gemaakt. Dat is allemaal goed verlopen. Er
zijn veel geweldige optredens die tijdens de twee avonden RankFestival bekeken kunnen
worden.

2.

Notulen mr/sr-vergadering nr. 5 29-03-2021.
Vraag van AS: Wat kunnen we naar ouders communiceren met betrekking tot het autonomietraject? Mogelijk kunnen we tijdens de eerste ouderavond komend schooljaar een stukje over
autonomie toelichten.
Notulen zijn goedgekeurd.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
Inspectieonderzoek: GVV heeft via de mail een korte samenvatting van het onderzoek
gestuurd. Er is grote waardering uitgesproken door de inspecteur. Er komt ook een stukje
van in het RankBulletin.
Mail zelftesten: Geen vragen.

4.

Schoolkamp en schoolreizen
GVV heeft voor de meivakantie de PO-raad benadert met de vraag of er voor de
zomervakantie verruiming zou komen voor de basisscholen. Helaas is dat niet het geval en
dus gaan de schoolreizen definitief niet door.
Omdat er nog geen groepen gemengd mogen worden en er zo min mogelijk reisbewegingen
mogen plaatsvinden, gaat ook de sportdag niet door.
We willen de kinderen wel een feestelijke dag geven richting het einde van het schooljaar. De
data die nu voor de schoolreizen staan gepland houden we aan. Dinsdag 8 juni staat voor de
onderbouw gepland, donderdag 24 juni voor de bovenbouw. De andere groepen en groep 8
zijn dan vrij.
Er wordt met een groep collega’s nagedacht over een passend programma.
De sportdag wordt een gewone lesdag.

GVV heeft de AC gevraagd of het budget van de activiteiten die niet doorgaan gebruikt mag
worden voor deze dagen.
IS geeft aan dat er vanuit de AC een aantal ouders graag mee willen denken over een
alternatief programma. AS zal deze ouders benaderen.
Schoolkamp: is in de AC besproken. Het merendeel van de ouders geeft aan wel graag een
kamp te willen met overnachting. Wel zou er gekeken kunnen worden naar een goedkopere
locatie. De AC vergadert op 16 juni. De AC zal een advies uitbrengen naar de MR. We
plannen daar een extra vergadermoment voor in. Vervolgens wordt het teruggekoppeld naar
het team die daar dan een definitief besluit over nemen.
5.

Begroting en formatie
De prognose van het leerlingaantal voor de komende jaren is niet heel positief. De flyer-actie
heeft geleid tot meer bezoekers op de website, maar niet tot veel meer mensen die
daadwerkelijk een bezoek aan de school wilden brengen.
Ouders die wel op school zijn geweest zouden dat naar alle waarschijnlijkheid toch al hebben
gedaan. Er ligt nog een gedrukte flyer klaar die we in het najaar zouden kunnen verspreiden.
GVV heeft vandaag een mail naar de MR/SR gestuurd met een voorstelbrief over dagopvang.
We willen als school graag inventariseren of ouders gebruik zouden willen maken van
dagopvang als dat binnen de school aanwezig was.
Korein heeft niet zoveel belang bij het realiseren van dagopvang binnen de Rank, omdat zij
meerdere locaties hebben waar ouders terecht kunnen. Om de aanloop van leerlingen voor
de Rank laagdrempeliger te maken wordt er een behoeftepeiling onder ouders afgenomen.
Binnen de MR/SR zijn de inhoud en de vorm van de behoeftepeiling besproken.
Veldvest wil de voorfinanciering op zich nemen om te bepalen welke kosten er aan deze
realisatie verbonden zouden zijn.
Ook de begroting is besproken binnen MR/SR. We hebben stilgestaan bij de posten:
- personeel en arbeidsmarkt; de post prestatiebox is opgeheven en dat geldt komt er bij deze
post bij.
- subsidie muziekonderwijs; komt te vervallen. Er is wel een nieuw muziekakkoord gesloten
met de muziekschool. Dat betekent dat we de komende 2-3 jaar muziekonderwijs kunnen
financieren. Dat geld gaat vanaf komend jaar rechtstreeks naar de muziekschool en staat dus
niet meer op onze begroting.
- bijdrage huisvestingslasten; het schoonmaakbedrijf heeft besloten om de schoonmaak van
Korein voortaan apart te factureren. Voorheen stond dat er bij ons op en moest de school dat
doorberekenen naar Korein. Daarnaast is Eigenwijs mede-eigenaar is van een aantal lokalen
worden er ook lasten naar hen doorberekend.
- Sportdagen en vieringen: was een eenmalige post het afgelopen jaar i.v.m. het jubileum.
De komende 5 jaar geven we meer uit dan dat er volgens de begroting binnenkomt. Hierin
zijn de NPO-gelden nog niet meegenomen, maar er is wel uitgegaan van een extra leerkracht
voor de komende twee jaar.

6.

COVID-19 (NPO)
We hebben 1 collega waar sprake is van long-COVID, maar die nu wel langzaam terug aan
het komen is.
De Rank heeft lang de dans ontsprongen wat het naar huis sturen van klassen betreft.
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Gelukkig is het tot nu toe beperkt gebleven tot 1 groep. Die groep hoefde maar één dag in
quarantaine. Het werken met een fysieke klas en kinderen online is een uitdaging.
De citotoetsen zijn, zoals op veel scholen, later afgenomen dan gepland. De analyses van die
toetsen laten geen negatieve resultaten of achteruitgang zien. Aandachtspunt ligt bij groep 7
op het vlak van begrijpend lezen.
De motivatie en betrokkenheid werd in de bovenbouw, met name in groep 8, steeds minder
hoog tijdens de lockdown.
De resultaten van de eindtoets zijn nog niet binnen. Dat zou afgelopen maandag bekend
worden, maar dat is uitgesteld omdat de normering herzien wordt.
In de volgende vergadering zal het plan van interventies de Rank binnen de MR besproken
worden. De NPO-gelden zullen binnen de Rank onder andere ingezet worden om een extra
leerkracht aan te nemen.
7.
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