Notulen MR-vergadering 25 juni 2020

Aanwezig: Dhr. Liefhebber, Dhr. Van Wijk, Mw. Li en Mw. Hoegee.
Afwezig: Dhr. Bansse met kennisgeving.
Gedeelte met directie
1. Opening en mededelingen
Er zijn 3 bijeenkomsten gepland over de samensmelting met de Meridiaan.
Daar zijn twee ouders naartoe geweest, volgende week staat er weer 1 gepland.
Er zijn positieve reacties binnengekomen. Sommigen met wat vragen over bijv. religie en behoud
teamleden. De vragen zijn bij de bijeenkomst beantwoord en worden later per mail verstuurd naar alle
ouders.
Overige reacties: 2 reacties via de mail, 1 reactie op het plein: waren allemaal positieve reacties.
2. Notulen 14 mei 2020
Vanwege privacy geen voornamen beschrijven in de notulen. Dit is aangepast en de notulen komt op de
website.
3. Ingekomen post
De InfoMR wordt nog gescand en gemaild.
Voor de cursus van nieuwe MR-leden komt begin komend schooljaar een nieuwe uitnodiging.
4. Mededelingen directie
- Algemene zaken
Toelichting gegeven op de formatie voor volgend schooljaar. Vooral besproken wie voor welke
groep komt te staan en hoe het personeel ingezet wordt.
- Personeel
We blijven volgend jaar redelijk stabiel.
1 collega heeft een andere baan, zij gaat het onderwijs uit en gaat een eigen zaak beginnen.
De leerkrachtondersteuner gaat stage lopen op een andere school.
1 collega kwam vanuit dit is Wijs en gaat volgend jaar bij ons werken als onderwijsassistent en volgt
daarnaast de pabo.
1 collega is nog thuis vanwege corona: risico factor. Zij hoopt na de zomer te kunnen starten.
- Schoolplan
Er is een toelichting gegeven over de aanpassingen vanuit MR en personeel.
Er zijn beleidsvoornemens toegevoegd: met als tip om duidelijk je ambitie weer te geven.
Aanpassing: er stond beschreven dat we komend schooljaar aan de slag zouden gaan met het
directe instructiemodel met begeleiding van Bazalt, maar dit is 1 jaar opgeschoven.
- AED
De vraag ligt bij de gemeente. Zodra hier bericht over gekregen is, wordt dit per mail gedeeld.

-

-

Gecomprimeerd SOP CHS 2021
Er is een toelichting gegeven en er was een aanpassing:
Het kruisje bij ‘in orde’ mist bij punt 2.
Komen we nog aanpassingen tegen, graag Dhr. Liefhebber even mailen.
Schoolgids:
Graag doorlezen, de MR-leden geven voor volgende week vrijdag feedback.
Vragenlijst thuiswerken ouders:
Er is gesproken over de enquêtes die binnen zijn gekomen.
De teamleden hebben hun bevindingen gedeeld. Wat daar vooral naar voren kwam is het
wisselende contact tussen de kinderen. Het ene kind belde vaak in, de ander minder, hierdoor was
het wel moeilijk om inzicht te krijgen in wat het kind wel/niet heeft gemaakt.
Bevindingen van de ouder was vooral dat het fijn was dat er snel reactie kwam op vragen door de
leerkracht.
Wat minder prettig was, was de informatie voor de jongste die niet binnen kwam. De jongste werd 4
en de start om thuis te kunnen werken verliep stroef.
Op de studiedag kijken we met het team naar het resultaat en gaan we bespreken wat we volgend
schooljaar gaan aanpakken om hiaten vanuit thuiswerken te kunnen verminderen.

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

Signalen van ouders meenemen bespreken binnen de MR.

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

Begin volgend
schooljaar: op
het scherm en
anders in de
nieuwsbrief.

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

Teamgeleding

Toepassing
schooljaar
2020/2021

Teamgeleding bespreekt mogelijkheden PR met Excelsior Scools,
bijv. d.m.v. sponsorloop/kidsrun.
Mei ‘20

Mw. Hoegee doet navraag bij de gemeente over de aanschaf van
een AED: aanpassing 25-06-2020. Tot op heden geen reactie
gekregen. Niet per mail, niet telefonisch. Aankomende week ga ik
er weer voor bellen en kom ik er per mail op terug.

Mw. Hoegee

Mail voor 3 juli
‘20

Juni ‘20

Schoolgids bekijken en Dhr. Liefhebber voor 3 juli laten weten wat
er aangepast moet worden.

Ouder- en
teamgeleding

Mailen voor 3
juli ‘20

Juni ‘20

Controleren of het emailadres voor de MR het nog doet: nieuwe
aanmaken met cornelishaakschool i.p.v gmail.

Mw. Hoegee

Navraag doen voor groepsfoto per klas omdat er geen fotograaf is
geweest.

Mw. Hoegee

Verwerken op
de website
wanneer dit
gereed is.

6. Activiteitenplan
Komt terug op de agenda in september, dan wordt deze nieuw gemaakt.
7. Rondvraag
8. Sluiting

