
MR bericht 11-05-2021

Datum 11-05-2021
Aanwezig Mirella (MS), Kostis (KP), Joyce (JG), Michelle (MT), Leonie (LO)

en Stephan (SvS)
Afwezig Annemarie (AD)
Notulist Michelle (MT)

Agenda

- Notulen 18-02-2021
Notulen en het LO bericht zijn goedgekeurd.

- Notulen GMR 25-03-2021
Geen op- of aanmerkingen.

- Vrijwillige ouderbijdrage
Het is nog niet bekend hoe hoog de ouderbijdrage gaat worden. Een deel
van de ouders heeft nu de helft betaald i.v.m. Corona. Hoe en of de
andere helft wordt gevraagd door de OR, is nog niet duidelijk.

- Groep 8 kamp / schoolreis
Het is nog niet duidelijk of kamp door kan gaan. Het schoolreisje is verzet
naar later in dit schooljaar, in de hoop dat het dan kan doorgaan. We
wachten de PO-raad nog af.

- Pasen / koningsspelen
Zowel Pasen als koningsspelen zijn doorgegaan, in de klassen.
De koningsspelen werden deels buiten en deels binnen in de eigen klas
gevierd.

- Studiedag 12-05
We gaan aan de slag met Close Reading, waar we aan het begin van het
schooljaar al mee zijn gestart. We nemen de methode Blink door en
evalueren hoe hier het afgelopen jaar mee is gewerkt en wat de
ervaringen zijn. Ook wordt de opbrengstrapportage besproken.

- Formatie
Stephan deelt de formatie met de MR.
De MR gaat rond de tafel zitten en zal haar advies (met eventuele
kanttekeningen) doorgeven aan Stephan.

- Aantal groepen
Voor volgend schooljaar worden er 13 groepen geformeerd. De verdeling
van de kleutergroepen gaat Stephan nog met de kleuterleerkrachten
bespreken.



- Vacatures
Er staat een vacature open voor een fulltime baan in groep 1/2 voor
aankomend schooljaar.

- Nationaal plan onderwijs (NPO)
Svs is gestart met de verwerking van het plan.
De school moet duidelijk gaan verantwoorden hoe het geld besteed zal
gaan worden en waarom dit van belang is. Het is voor Svs meteen
duidelijk waar de hiaten zitten binnen de school.

- Corona
SvS geeft aan te kijken naar versoepelingen. Hij wil volgende week de
plusklas weer op locatie zetten. Eventueel kunnen externen weer met
verschillende kinderen aan het werk en/of groepsdoorbroken gaan
werken. Ook de gymlessen weer in de gymzaal geven vindt hij belangrijk.

- Marge rooster
Stephan heeft het marge rooster met de MR gedeeld. Het kan qua uren
niet meer minder worden.
LO stelt de vraag of de studiedag voor het team op 25-10 en de
onderbouwdag op 26-10 wenselijk is voor de ouders.

- Data jaarrooster
SvS heeft een voorstel aan de MR doorgegeven met data om te
vergaderen. Dit wordt verder besproken.

- Beleid groep 2 / 3?
Dit heeft nog geen vorm gekregen en dat gaat dit schooljaar ook niet
meer lukken. Dit nemen we mee naar het volgende schooljaar.

- Beleid spelling
Hier is de taalcoördinator meer bezig. Het hele dyslexiebeleid is aangepast
en up to date gemaakt. Het is nog niet helemaal klaar. Volgend schooljaar
zal er binnen het taakbeleid iemand toegevoegd worden aan deze taak als
coördinator. Ook dit wordt meegenomen naar volgend schooljaar.

Testbeleid
Svs kreeg de vraag van de kinderopvang om een beleidsplan te
‘schrijven’. Dit is gedeeld met de MR, besproken en waar nodig aangepast.
In het beleid staat nu bijvoorbeeld dat we als school noodopvang bieden
wanneer een groep thuisonderwijs krijgt. Dit wordt veranderd in een
passieve houding richting de ouders. Wanneer ouders er zelf mee komen
dat ze gebruik willen maken van de noodopvang, dan zal school dat
uiteraard proberen te regelen.

- Rondvraag
Er zijn geen rondvragen.


