Notulen
Soort vergadering: MR vergadering (digitaal)
Datum: 4-3-2021
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. Vooruitblik GMR

De GMR vergadering gaat niet door. Er lopen nu geen zaken
om te bespreken. In april staat de volgende vergadering
gepland.

5. Mededelingen
directie/tem +
personele zaken.

Er zijn geen mededelingen vanuit directie/team.
We kunnen aangeven dat de school ligt aan het groeien is. Er
zijn veel intakes en het ziet ernaar uit dat de kleutergroepen
in de toekomst weer uitgebreid kunnen worden. Goed
nieuws!
Er worden ervaringen gedeeld hoe het er nu aan toe gaat op
school, voelen leerkrachten zich fijn/veilig en is het werkbaar
etc. Ouders vertellen hoe zij het ervaren. Het wordt over het
algemeen goed ervaren en flexibel opgepakt (lijkt toch
enigszins allemaal te wennen). Al blijft het gemis van het
normaal in algemene zin (samen zijn, zwemles,
weekendtaferelen, kinderfeestje etc.) groot. School is weer
school en thuis weer thuis, na het thuisonderwijs weer een
omschakeling.

6. Kletskwartiertje
(wvttk en nieuwe
bak koffie.)
7. Schoolgids (punt
Bas)

Stand van zaken worden besproken. Schoolgids wordt kritisch
bekeken en Jannie heeft zich hier over gebogen. De
aangepaste versie is op de website gezet, ook al blijft dit een
document wat nog niet perse af is. Ouders vonden dit er
inderdaad veel beter uitzien. Peter kijkt er naar om het
vervolgens in de MR terug te laten komen. Dan kijkt Bas er
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opnieuw naar.
8. Container (punt
Bas)

Er komen wellicht meer veranderingen aan, vanwege het
weghalen van andere containers. Dan kan er direct naar alle
grote zaken en plein gekeken worden. Etienne blijft in de
toekomst bereikbaar om hierbij mee te denken over de
praktische kant.

9. Ouderonderzoek
(uitslag enquête)

Koerskaart ouders (vragenlijst) wordt toegelicht. Deze zijn er
ook voor leerlingen en leerkrachten. Dit is vanuit het SKPO
geregeld. 11 maart krijgt de school een cursus hoe de
resultaten gelezen moeten worden. Er hangt nog geen norm
aan, maar dit is een nulmeting. Ouders geven een eerste
reactie op deze koerskaart. Opvallende dingen:
Duurzaamheid (staat echt nog in de kinderschoenen), Talent
(moeten we meer mee) en het klassikaal lesgeven (bewuste
keuze van school). Het ‘rapportcijfer’ viel ook op. We mogen
trots zijn op een hoge score, al weten we nog niet precies
wat dit zegt in verhouding tot andere scholen en hoe we
bepaalde resultaten moeten interpreteren. Als Peter
gaandeweg interessante zaken rondom de koerskaart heeft,
koppelt hij dit terug. Er komt ook een algemene
terugkoppeling naar alle ouders.

10. Verkiezingen

Er is een filmpje gemaakt, deze vinden we er goed uitzien. Er
is een stukje tekst geschreven voor de website/schakelaar.
Ook dit is een goede opzet, Laury werkt deze verder uit om
deze daarna op de website te kunnen laten zetten. Er wordt
gekeken naar de manier van verspreiding van het filmpje met
John en deze wordt ook op de website gezet.

11. Rondvraag en
sluiting

Bas heeft de MR cursus van SKPO bijgewoond. Hij deelt zijn
ervaring hierover.
Vraag vanuit Bas over het indelen van het continurooster en
pauzes, om hier opnieuw kritisch naar te (blijven)
kijken/evalueren. Ook is het belangrijk om dit als ouders met
de leerkracht zelf te bespreken wanneer nodig, om te
bekijken of er een oplossing voor individuele leerlingen
gezocht kan worden of dat dit een schoolbreed probleem is.
Laury vraagt na bij de collega’s wat de ervaringen rondom de
pauze zijn van de leerkrachten.
De vergadering wordt afgerond om 21.15 uur.
De volgende vergadering is op 15-4 om 19.45 uur.
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De huiswerkbegeleiding kan momenteel niet doorgaan.
Zolang we geen externen kunnen ontvangen blijft dit zo.
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