Notulen MR vergadering

Datum bespreking: 26-05-2020
Plaats bespreking: Via Teams
Aanwezig: Herman, Fieke, Amy, Sven, Ton,
Joris, Karin

Opgesteld door: Amy van Beers
Afwezig:

Punt.: verslag:
1.
Opening 19.00u
2.

actie:

Actiepunten uit de vorige notulen:
De foto van Fieke staat op de website en in de app.
De oproep voor nieuwe MR leden is gedaan, zowel voor ouders als een leerkracht.
Mail van ouder over thuiswerken. Joris en Sven hebben hierop gereageerd dat we
het gaan bespreken.
Mail OR geld. De desbetreffende leerkrachten hebben dit opgepakt, Sven neemt
namens de MR contact op.

3.

MR
Samenstelling MR 2020-2021
Karin heeft 6 jaar aan de MR deelgenomen, zij zou in principe stoppen vanaf
volgend schooljaar. Vanwege de zwangerschap van Amy gaat Karin nog een half
jaar door en daarna neemt Amy het van haar over.
Ook Ton en Joris stoppen.
Daarom zijn er vacatures uitgegaan, we bespreken vandaag de reacties die
(hopelijk) binnengekomen zijn.
Er zijn nog geen reacties binnengekomen. Hoe gaan we dit aanpakken?
We gaan het in de klassenouder app versturen en het komt in de nieuwsbrief van
morgen. Volgende week gaat er een brief uit vanwege het corona, ook hierbij zal
de vacature nog een keer verspreid worden.
We moeten ook een GMR ouder werven.

4.

Formatie 2020-2021
We starten met 11 groepen en een HB groep. Ook blijft de functie van
onderwijsassistent.
Over de invulling van het IOT wordt nog gesproken.
Er komen een aantal vacatures voor het nieuwe schooljaar, vanwege ziekten en
zwangerschapsverlof.
Ook zullen er volgend schooljaar een aantal een aantal LIO-stagiaires starten.

Herman

5.

6.

Vakantierooster 2020-2021
Herman
Het vakantierooster is door Herman gemaild. Deze heeft iedereen bekeken.
Er worden hierin nog wat aanpassingen gedaan, Herman stuurt deze aan Amy
door. Amy stuurt deze samen met de notulen door en hier wordt een akkoord op
gegeven.
Evaluatie thuisonderwijs
De ouders van de MR hebben aangegeven hoe zij dit hebben ervaren.
Ouders gaven aan dat het lang duurde voordat er echt online les werd gegeven,
dit zouden ze graag eerder gewild hebben. Na de 3 weken werd er online les
gegeven, er waren wel grote verschillen tussen hoe de leerkrachten dit aanpakten.
Het persoonlijke contact werd gemist, het zou fijn zijn geweest als dit er meer was
geweest. Zowel tussen de leerkrachten- leerling als leerlingen onderling.
Vragen/ klachten vanuit ouders richting directie werden niet beantwoord.
Ouders maken zich zorgen of de kinderen dingen gemist hebben, of ze achter gaan
lopen hierdoor.
Wij nemen al deze punten mee in onze studiedag van 2 juni.
Is het nog verstandig aan ouders te vragen hoe zij deze periode hebben ervaren?
Het is belangrijk aan ouders een terugkoppeling te geven op de keuzes die we
gemaakt hebben en hoe we hiermee verder gaan.

7.

Er moet een draaiboek komen, voor als dit zich weer voordoet.
Gevolgen coronatijd voor school
Consequenties van de huidige periode m.b.t. activiteiten, toetsen e.d. op ons
onderwijs en afronden van het schooljaar.
We kiezen ervoor de CITO toetsen einde van het schooljaar niet door te laten
gaan. Wel de AVI/DMT bij de zwakkere lezers, zodat we weten waar de kinderen
zitten en indien nodig er een dyslexieverklaring kan worden aangevraagd.
De toetsen nemen we af om te weten waar de kinderen staan, deze tellen niet
mee en worden niet opgenomen in parnassys. Hoe gaan we dit doen met de
rapporten? Dit soort punten worden besproken in onze studiedag op 2 juni.
Hoe denken ouders hierover?
Ouders zouden het prettig vinden wel iets te krijgen aan het einde van het
schooljaar. Een persoonlijk stukje zou genoeg zijn, als soort van overgangsbewijs.
Hoeveel waarde wordt er gehecht aan rapporten? Hierover zijn de meningen van
ouders wisselend.

8.

GMR
Ton heeft verteld wat er de afgelopen vergadering besproken is.

9.

Nieuwsbrief
Wat willen we in de nieuwsbrief zetten?
De vacature voor de MR.

10.

Rondvraag
Amy: Joris wil jij het jaarverslag maken voor de volgende vergadering?
Agenda punten / ACTIELIJST
Klassenouder app vragen vacature MR te verspreiden
Vacature MR in de brief van corona

Fieke
Herman

Vacature in de nieuwsbrief
Mail OR geld communicatie
Aangepaste vakantierooster doorsturen
Mail naar ouder die ons gemaild heeft
Data nieuwe schooljaar doorsturen naar Esther
Jaarverslag maken

Sven
Sven
Herman/
Amy
Sven
Amy
Joris

