MR Notulen 22-04-2020
Aanwezig (via Meet) : Loes, Petra, Priscilla Manno en Sandra (notulist)Sytske heeft zich
afgemeld
Vaststellen agenda en notulen vorige vergadering:
Priscilla voegt toe :Plan:” Terug naar school”
Notulen 3 maart jl : geen aanpassingen en kunnen op de website geplaatst. (Sandra heeft Saskia
al benaderd)
Peuter/kleutergroep schooljaar 2020-2021:
We lopen het stuk kort door en bij volgende MR vergadering komt dit weer op de agenda.
Besproken punten:
Er komt een groep 0-1. Er zal een doorgaande lijn worden gehanteerd van groep 0 naar groep 1
Heleen, Corriene en Marion gaan aan de slag met de leerlijnen.
Digikeuze biedt deze leerlijnen. Loes geeft de tip: Parnassys biedt deze ook aan.
Er komt een instroomgroep waarvan nog niet vaststaat wanneer die naar groep 1/2 doorstroomt.
Een onderwijsassistent en pedagogisch medewerker draaien deze 2 ochtenden per week deze
groep staat onder supervisie van de leerkrachten van groep 1-2
Zorgcoördinator KC breed
Van 0 tot 13 jaar is het plan voor komend schooljaar deze zorgstructuur vorm te geven.
Komend schooljaar wordt een pilot gedraaid om te onderzoeken waar raakvlakken liggen, zodat
deze Kindcentrum breed vastgelegd kunne worden.
Corriene zal sowieso groep 0/1 tot haar rekening nemen,
Vakantierooster
De focus gaat liggen op de marge-uren.
De jaarplannen zullen de focus krijgen van: hoe kunnen we het niveau naar hoger peil trekken oa
door: roosters bekijken, instructies effectiever ,leerkracht vaardigheden etc.
Dit hebben wij in het verleden al opgepakt, maar moet weer strakker worden neergezet.
Volgende MR vergadering kijken naar vakantierooster en mn de studiedagen.
Formatie
Door het aantal leerlingen is er voor het komend schooljaar minder middelen om de formatie te
behouden die we nu hebben.
We bekijken het formatieplaatje en volgende MR vergadering vaststellen.
Ouderbijdrage
Priscilla geeft verantwoording over het bedrag dat de ouders per jaar voor hun kind/eren moeten
betalen.
Als je meerdere kinderen hebt is het bedrag best veel, maar als je het bedrag uit splitst kom je op
3,20 per week. Het zou helderheid geven om dit plaatje aan de ouders voor te leggen.
Ouders die het bedrag te hoog vinden om in 1x keer te kunnen voldoen, kunnen we een
betalingsvoorstel doen..
Volgende MR nemen we daar een besluit over.

PR/Profilering
Er zijn nieuwe pakketjes gemaakt met allerhande materiaal. De vraag is: wat geven we aan wie
en wanneer.
Priscilla is bezig met een communicatieplan.
Er wordt gedacht aan 1x per week aan een inloopmoment, nieuwe flyers en mn al voor de
bewoners van de Slottuinen.
Tevens heeft Priscilla contact met Hoge Scholen (oa Leiden) waar je een bedrijfsopdracht kan
indienen op gebied van profilering/communicatieplan. Een student kan dan inschrijven op deze
opdracht.
De website wordt verbeterd om alles een uniforme uitstraling te geven.
“Terug naar school”plan
Dit plan concreet maken is nog een zoektocht.
We zijn het er wel over eens dat wat we nu besluiten ook veranderd kan worden als we zien dat
afspraken niet werken en dus ook veranderd moeten worden.
Het Bestuur is nog bezig met dit plan en zal worden gecommuniceerd naar de scholen. Ouders
worden ingelicht.wanneer wij als school het eens zijn over oa.:
pauzes, hygiëne, brengen- halen, 1,5m afstand, welke dagen komen welke groepen etc.
MR spreekt de prioriteit uit dat groepscohesie als eerste moet worden opgepakt en dan kijken
naar niveau.
Kamp/musical
Kamp naar Texel ligt niet in de lijn van de verwachting.
Optie: slapen in school in combinatie met bonte avond, nachtspel
Musical: een verhaal van jezelf in filmvorm?
Dit wordt voorgelegd aan Nathalie
Rondvraag
Geen

