
 
Notulen MR Vergadering de Oase – Dinsdag 8 maart 2022 19:30 
                                                                                                                                                     
GMR      

• Er is nog geen GMR vergadering geweest. Zaken als het nieuwe koersplan komen hierin 
terug.    

• Het is nog niet bekend of en wanneer het voorjaarsoverleg is.  
                                                                                                                                                      
Tussenevaluatie jaarplan/NPO   

• We zijn dit schooljaar flink gegroeid. We zaten op 1 oktober op 138 leerlingen en nu op 154.  

• Dit schooljaar proberen wij met extra handen de inhoud van de praktijkmiddagen anders in te 
vullen (meer praktijkgericht). We bekijken of kindgesprekken hierin een rol kunnen spelen.  

• We zijn nu volledig gecertificeerd als SWPBS school. Dit doel hebben we nu behaald. Dit betekent 
nu niet dat we klaar zijn. We moeten door blijven ontwikkelen en na 3 jaar een hercertificering 
aanvragen.  

• Wat betreft de voorschoolse opvang spreken we over twee verschillende stromen. Je hebt de 
voorschoolse opvang in de vorm van bso (vso). Hier zijn we inmiddels druk mee bezig. Er is een 
enquête afgenomen om te peilen hoe de wensen van ouders zijn.  

• Daarnaast wordt er gesproken over een samenwerking met bijv. de Klimboom. Dit is een 
voorschoolse voorziening in de vorm van dagbehandeling vanuit Trias. (leerlingen die nog niet op 
school zitten, maar wellicht op termijn naar De Oase gaan).    

• Directie, intern begeleider en ambulant begeleiders vormen samen het Expertise Team. We 
monitoren de begeleiding en zorg binnen de school en bekijken waar extra begeleiding nodig is. 
Deze begeleiding vindt tevens plaats binnen andere Chrono scholen.                 

• We richten ons steeds meer op “betekenisvol lesgeven”. We zoeken naar de talenten van onze 
leerlingen. Ook binnen het team maken we gebruik van elkaars talenten en kennis.                    

        
Begroting (ter informatie)        

• We hebben de begroting besproken en getekend voor akkoord.                
                                                                  
Situatie rondom corona   

• We hopen dat de laatste informatie rondom Corona naar ouders is en dat het nu allemaal rustig 
blijft. Het is heel prettig dat er versoepelingen zijn en wij ouders weer binnen school mogen 
ontvangen.  

• Buiten de Corona perikelen om lopen we wel echt tegen invalproblemen aan. We doen ons best 
dit allemaal zo goed mogelijk in te vullen.     

• 31 maart hopen we de ouders uit te nodigen voor een “Open dag”.  
                                                           
Vacature oudergeleding MR  

• Er komt aanstaande vrijdag een oproep op het infoblad. Ouders kunnen zich dan aanmelden. (Bij 
voorkeur uit lagere groepen). Wanneer er weinig animo is, dan kunnen leerkrachten ouders 
vragen.      

 
Sollicitatieprocedure directeur    

• De procedure loopt.  
                                                  
 
  
  
 
 



 


