MR Notulen 26-05-2020
Aanwezig: Sytske (Jong Leren), Loes, Priscilla, Petra en Sandra (notulist)
Afwezig met afmelding: Manno
Vaststellen agenda:
Geen punten toegevoegd.
Notulen vorige vergadering:
Deze zijn goedgekeurd en kunnen op de website (Sakia wordt gevraagd deze op de website
te plaatsen> actie Sandra).
Bezoek Sytske:
Sytske schuift aan om te horen horen hoe wij als MR en school de Coronatijd hebben
ervaren.
We spreken over:
- kansen zien
- is de toetsing belangrijk om aan vast te houden
- evalueren we nog met het team
- vanuit de Stichting is er veel overleg met dir-Ib geweest, maar leerkrachten weinig
betrokken.
Vaststellen ouderbijdrage en verantwoording:
De verantwoording die Priscilla heeft geschreven voor de ouders over de opbouw van de
ouderbijdrage, keuren we goed. Priscilla zal deze naar de ouders versturen.
Formatie:
Op schoolniveau moet er bezuinigd worden op de fte’s (personeel).
Op dit moment zijn de poppetjes geplaatst en zal er nog gekeken worden hoe verder keuzes
gemaakt gaan worden. De onderbouw en m.n de kleutergroep, telt in verhouding met de
andere groepen veel meer leerlingen.
Informatie website;
Loes deelt met ons informatie over de MR die op de website geplaatst gaat worden.
Priscilla zal daar naar kijken en na eventuele aanpassingen kan de informatie op onze
website worden geplaatst.
Foto’s in de hal. ja of nee?
Unaniem wordt voor ‘neen’ gekozen.
Vakantierooster:
Het vakantierooster is nu definitief. De unitcoördinatoren zullen het jaarrooster nog bekijken.
Er wordt wel gesproken over de studiedagen/studiedagdelen. Dit in verband met de opvang
van de kinderen op de BSO.
Vergaderdata MR 2020/2021:
01-09, 05-11, 12-01, 04-03, 06-04, 25-05, 21-06

Jaarplannen schooljaar 2020/2021: (deze zijn nog in ontwikkeling)
Thema’s:
- kwaliteitsvaardigheden en instructie
- meer- en hoogbegaafdheid
- talententijd
- doorgaande lijn 0-13
Priscilla werkt tevens aan een communicatieplan en aan ouderbetrokkenheid.
Schoolplan:
De inspectie zou op 01-08-2020 de update van het schoolplan moeten ontvangen.
De inspectie biedt de mogelijkheid tot uitstel van die datum. De school laat in een schrijven
weten hoeveel tijd er aan uitstel nodig is en in die tussentijd wordt er gewerkt aan het
updaten van het schoolplan.
Sinterklaasviering:
De MR is het eens met de richtlijnen rond het pieten beleid.
Priscilla zal komende week bij de OR aanschuiven en met hen de discussie hieromtrent
voeren.
Groep 0-1 beleidsnotitie:
Op woensdag 03-06 zal deze beleidsnotitie met alle betrokkenen worden besproken en
inhoudelijk vastgelegd, alvorens deze naar de MR gaat ter instemming.
Ouderbetrokkenheid:
Priscilla geeft een impressie hoe zij samen met een vertegenwoordiging van 2 ouders van
een groep, er op een laagdrempelige manier meegedacht, mee gepraat kan worden over
o.a.schoolse zaken.
Rondvraag:
Geen

