Notulen
Soort vergadering: MR vergadering (digitaal)
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Afwezig: Verslag gemaakt door: Myrthe
Agendapunt

Inhoudelijke bespreking

1. Opening

We vergaderen wederom digitaal vanwege de strengere
maatregelen. De vergadering wordt geopend om 19.50 uur.

2. Post

Er is geen ingekomen post.

3. Vorige notulen

Geen bijzonderheden.

4. Zorgstructuur

Ingrid is aangesloten om dit onderwerp toe te lichten. Ze deelt
het format waarin de zorgstructuur staat uitgeschreven.
Daarnaast wordt het SOP gedeeld, dat is het schoolondersteuningsprofiel.
Wij onderscheiden ons met de schakelklas bijvoorbeeld en we
werken met een eigen leerlijn, we hebben expertise op
hoogbegaafdheid binnen school, we maken gebruik van het
Rots&Water programma en bieden extra ondersteuning voor
anderstalige kinderen (wordt verwacht dat in alle groepen
anderstalige kinderen kunnen instromen). We streven ernaar
om alle kinderen binnen de wijk naar een school binnen de wijk
te bieden: zolang wij de beste zorg kunnen bieden voor het kind
(kind centraal – evaluatie per half jaar).
Dit plan is er om middelen te verantwoorden (ook naar SKPO en
inspectie), maar zou ook op de website moeten staan.
Doorverwijzingen worden wel lastig gemaakt door de gemeente,
dat werkt soms wel tegen. (Lange wachttijden enz.)
Lockdown vermoeilijkt een heleboel, maar zorgt er ook voor dat
er bepaalde vermoedens nu zichtbaar worden, juist door het
thuiswerken (met videobellen.)

5. Thuisonderwijs

Terecht kritisch geweest op het noodplan n.a.v. de vorige
lockdown. School is dus erg benieuwd hoe het nu ervaren wordt
door de ouders. Ouders reageren positief. De goede
voorbereiding werpt zijn vruchten af. Het heeft ook geholpen
dat we de kinderen nog een dag op school hadden voor de
lockdown van start ging (maandag aankondiging, woensdag
dicht). Veel structuur deze keer, duidelijkheid wordt positief
ervaren. Leerkrachten geven aan de duidelijkheid en structuur
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Actiepunt
voor

ook prettig te vinden. Er is nu een heel duidelijke opbouw en
iedereen doet in een stijgende lijn van groep 1 tot groep 8
‘hetzelfde’. De vraag is nu meer: ‘Hoe wanneer we weer open
mogen?’
Hierover volgen we ook de adviezen vanuit de PO-raad en SKPO.
Er wordt ook gedacht over toetsing. We hopen zondag uitsluitsel
te krijgen over een eventuele opening van de (basis)scholen op
25 januari.

6. Kletskwartiertje
(wvttk en nieuwe bak
koffie.)
7. Verkiezingen

MR- verkiezingen: Foto’s besproken, worden zo snel mogelijk
aangeleverd. Etienne schrijft een stukje voor de schakelaar en
stuurt dit naar Laury.
GMR: Alert op de reactie op de vraag over de MR-cursus. Wij
wachten dit antwoord af voor onze eventuele aanmelding op de
MR-academie.

8. Rondvraag en
sluiting.

Is er een planning om het schoolplan te evalueren/bespreken?
Er staat nu een concept, wat staat er nu op de website?
Vraag: is er binnen SKPO een grafisch vormgever binnen de
diensten die zij bieden? Nee, dat is er niet. (Kosten voor eigen
school) GMR vraag?
Terugkerende onderwerpen voor de MR vergaderingen:
Schoolplan en Container (likje verf etc.)
Let op: nieuw e-mailadres Bas.
Volgende vergadering is op donderdagavond 4 maart.
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