Notulen MR vergadering
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Punt.: verslag:
1.
Opening 19.00u
2.

3.

actie:

Actiepunten uit de vorige notulen:
- Lara: Worden gelden van de Linus groep van dit schooljaar (niet besteed i.v.m. Lara
COVID-19) doorgezet naar schooljaar 2021-2022.
Agendapunt MR jaarkalender aanvullen: naast OR begroting óók
Sven
Linusbegroting bespreken.
-Lolkje, wat is uit GMR punt ‘Bestedingsplan overschot publieke reserve’
PM
gekomen m.b.t. salaris leerkrachten?
-Enquête concept doorspreken
- Fieke schrijft een punt voor in de nieuwsbrief, ter info aan ouders.
- Wettelijk verplicht opkomstpercentage voor ouders uitzoeken + wettelijke
draagkracht van geënquêteerden uitzoeken: geen wettelijk kader, 70% is wel de
norm.
Jaarplan 2020-2021 evalueren. Welke doelstellingen zijn behaald?
Ferry geeft een toelichting.
Jaarplan loopt door tot 2023.
Status IKC: het doel is een doorlopende leerlijn van leeftijd 0 tot 12 jaar i.s.m.
HumanKind. Corona heeft de planning van het jaarplan 2020-2021 vertraagd. De
samenwerking wordt vanaf nu geïntensiveerd (m.n. oudste peuters met kleuters).
Hier wordt een wekelijkse samenwerking op gepland. Werktijden tussen de twee
organisaties zijn het tegenovergestelde, ook de CAO’s verschillen, dit zijn echter
geen redenen om hier niet mee verder te gaan. Binnen PCPO zijn al succesvolle
samenwerkingen tot stand gekomen. Nieuwe naam voor het IKC: ‘de Eik’.
Leerstofjaarklassensysteem loslaten, zie punt 6.

4.

Wetenschap en technologie: aandachtspunt vanuit de kwaliteitskaart. Hier is
winst op te behalen binnen de school en het team.
IOT, hoe loopt het dit jaar?
Kirsten geeft aan dat er geen bijzonderheden zijn in de begeleiding van
leerlingen/arrangement leerlingen.
Punt IOT wordt uit de jaarkalender MR gehaald aangezien dit inmiddels volledig
geïntegreerd is in het cluster. Bij bijzonderheden wordt de MR geïnformeerd.

Sven

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Bewegend leren
Ferry geeft een toelichting. Ideeën worden uitgewerkt, oudergeleding ziet al
praktische toepassingen binnen de school.
Traject met Nicole, wat is de status?
Ferry geeft een toelichting.
Er zijn nieuwe kernteams gevormd. Het IKC wordt ook betrokken in het traject
met Nicole. Nicole heeft veel ervaringen in het opzetten van
onderwijsontwikkelingen. Sinds dit jaar worden de bijeenkomsten weer fysiek
georganiseerd. Er wordt een ouderbijeenkomst georganiseerd om de driehoek
kind-ouder-school te betrekken. Waarschijnlijk wordt deze bijeenkomst in januari
2022 georganiseerd. Kernbegrippen zijn thematisch werken, bewegend leren en
kindgericht werken. Nicole werkt, samen met haar team (Anneleen en Nanda), op
structurele data in het cluster Vijf Eiken/Anspach.
Inventariseren scholingsbehoefte MR
Vanuit de stichting is de georganiseerde scholing vanuit CNV afgezegd.
Fieke geeft aan dat we voor 500 euro per jaar lid kunnen worden van de MR
Academie. Ferry is hiermee akkoord. Fieke meld de MR hiervoor aan via Gwen. Fieke
Via dit instituut kunnen vragen ingestuurd worden en hier is een online platform
met een bibliotheek met naslagwerken en e-learning mogelijkheden.
GMR (20.00u)
Namens Lolkje: geen bijzonderheden of nieuwe notulen.
Inventarisatiebehoefte continurooster
Kirsten en Ilse hebben een concept voor de eerste inventarisatiebehoefte
gemaakt.
- Linus wordt als groep toegevoegd in de enquête.
- De minimale opkomstpercentage voor de inventarisatiebehoefte zetten
we op 70%.
- Van alle ingeleverde enquêtes (mits 70% opkomst) moet 70%
verandering willen om naar de tweede enquête (mogelijkheden van
roosterveranderingen) te gaan.
- De enquêtes worden genummerd verstrekt aan alle oudsten in week 50.
Deze week krijgen de teamleden via de memo te horen dat er een
ouderpeiling uit gaat. Team krijgt een terugkoppeling wat de
bijzonderheden zijn en welke stappen eventueel gezet worden met team
en ouders.
- Fieke betrekt de ouderbetrokkenheidgroep + de klassenouders bij het
stimuleren van ouders tot invullen van de inventarisatiebehoefte.
- Fieke schrijft een nieuw punt in de Nieuwsbrief
Rondvraag/overige
Sven: ingekomen post: een enveloppe met ontvangen post is gemaakt en gaat
rond tussen de MR leden. Fieke heeft de enveloppe als eerste mee.
Lara: het NPO plan is nog niet ter inzage geleverd aan de leden van de MR.
Kirsten stuurt dit rond.
Agenda punten / ACTIELIJST
07-12: Lolkje, wat is uit GMR punt ‘Bestedingsplan overschot publieke reserve’
gekomen m.b.t. salaris leerkrachten?
Week 50: enquête week voor ouders moment tijdens inloop ochtend, middag,
tijdens kerstviering? Ter plekke invullen, niet mee naar huis.
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25-01: resultaten van enquête doornemen, mits opkomstpercentage voldoende
is.
Actiepunt: ‘Smoelenboek’ in de APP: samenstelling MR (foto’s en namen)
Kirsten
aanpassen.

