Notulen MR-vergadering 14 mei 2020
Iedereen is aanwezig.
Gedeelte met directie
1.

Opening en mededelingen
Vanwege de Corona crisis vergaderen wij via Teams.
Bevindingen gedeeld over thuiswerken en de combinatie met begeleiden van je eigen kind(eren).
Bevindingen gedeeld over de eerste week op school na de Corona thuisweken.
Aanpassingen in de school m.b.t. hygiëne:
Er zijn zuilen bij beiden ingangen met desinfectie, in de klas heeft elke groep een desinfectie pompje,
door de school zijn looproutes aangegeven, de klassen zijn ingericht met bijv. tafels op afstand en er is
afgestemd met de buurschool over pauze tijden, van de groepen 1-3 mogen de ouders op het plein hun
kind ophalen maar de rest van de ouders halen hun kind buiten het schoolplein op.

2.

Notulen 12 maart 2020
Aanvulling m.b.t. de scenario’s punt 1: Dhr. Liefhebber heeft de sollicitant niet gezien of gesproken
vanwege de Corona crisis.

3.

Ingekomen post
Geen.

4.

Mededelingen directie
Algemene zaken
De ervaringen m.b.t. thuiswerken en combinatie met begeleiden van de kinderen is gedeeld.
De studiedag van vrijdag 15 mei gaat niet door. De punten die we daar wilden bespreken wordt
verplaatst, o.a. mooie punten vanuit het thuiswerken en de groepssamenstelling voor volgend
schooljaar.
Personeel
Drie leerkrachten werken nu thuis omdat zij vallen onder de risicogroep.
Leerjaren zijn samengevoegd, zodat er op 1 leerjaar gericht lesgegeven kan worden en hierdoor
elke groep evenveel uren onderwijs krijgt.
Stagiair groep 5 gaat groep 5 extra begeleiden.
Schoolplan
Dhr. liefhebber heeft het schoolplan verduidelijkt, de behaalde cijfers en wat wij een impuls willen
geven aankomende twee jaar. Onder anderen:
We pakken rekenen en begrijpend lezen aan. Dit doen we in een periode van twee jaar, zodat we
een beter beeld hebben over de behaalde resultaten. We zetten hiervoor een expert in van Bazalt.
Er wordt gefocust op het geven van een goede instructie en het kiezen van een nieuwe methode
voor rekenen en begrijpend lezen.
Vraag vanuit Linda: zouden de gebruikte termen die in het document verwerkt staan uitgewerkt
kunnen woorden. Toelichting: Dit kun je op internet vinden door te zoeken naar ’referentieniveaus
basisonderwijs’. Dhr. Liefhebber heeft een aantal termen uitgelegd.

Gedeelte zonder directie
5.

Actiepuntenlijst

Actiepuntenlijst MR
Datum

Actie

Uitvoering door

Gereed

2019/2020

Past gegevens op de website aan en vult de notulen aan.

Mw. Hoegee

Doorlopend

2019/2020

Onvrede peilen en signaleren van ouders op het plein.

Oudergeleding

Doorlopend

2019/2020

Nadenken over de manier waarop ouders kennis kunnen maken
met de personeelsgeleding: de MR zichtbaar maken via het
beeldscherm in de hal.

Oudergeleding

Doorlopend

Teamgeleding bespreekt mogelijkheden PR met Excelsior
Scools, bijv. d.m.v. sponsorloop/kidsrun

Teamgeleding

Toepassing
schooljaar
2020/2021

Het activiteitenplan wordt goed bekeken en komt de volgende
vergadering terug.

Dhr. Bansse

Eerst volgende
vergadering: 25
juni ‘20

Dhr. Van Wijk doet navraag over mogelijk online cursussen.

Dhr. Van Wijk

Nadenken over de manier waarop wij de school kunnen promoten
(PR).

Juni ‘20

Dhr. Van Wijk en Mw. Hoegee maken het document up to date.

Mei ‘20

Mw. Hoegee doet navraag bij de gemeente over de aanschaf van
een AED.

Schoolplan bekijken en Robert voor 1 juni laten weten wat er
aangepast moet worden.

6.

Mw. Hoegee

Team- en
oudergeleding.

Activiteitenplan
Komt de volgende vergadering terug.
De samenstelling van de MR: ouder- en teamgeleding blijft volgend schooljaar hetzelfde.

7.

Rondvraag
Geen.

8.

Sluiting

25 juni ‘20

