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Agendapunt

1. Opening. (19:45)

2. Ingekomen post
(19:50)

Inhoudelijke bespreking

Fijn dat we voor de laatste keer online vergaderen. Vooral nu
is het fijn omdat zo iedereen aanwezig kan zijn.

Jenny heeft een document vanuit de GMR over de privacy
van medewerkers. We nemen dit op in de agenda van deze
vergadering.

3. Verslag vorige MR
vergadering (19:55)

Geen bijzonderheden.

4. Vooruitblik/terugblik
GMR. (20:10)

Tijdens de GMR van 7 oktober moeten we gaan instemmen
met het privacy statement van SKPO voor de medewerkers.
Dit document is pas net via de mail binnengekomen. We zijn
het er over eens dat hier vooral de medewerkers naar
moeten kijken ipv MR. Bernadette zorgt dat Jenny voor 7-102021 weet of we kunnen instemmen.

5. Mededelingen
-Myrthe is bevallen van een prachtige zoon Foss!
directie/team +
-Bea heeft gevierd dat ze met pensioen gaat. Wel komt ze
personele zaken. (20:20) iedere maandag terug als onderwijsassistent om de
kleuterklassen te ondersteunen. Het was een prachtige dag
en heerlijk om weer met heel de school samen iets te vieren.
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6. start schooljaar

Peter deelt mee hoe de start verlopen is:
-Veel gesjouw, en meteen een studiedag over EDI.
-Vooral de rust in de alle groepen valt op.
-Kennismakingsmomenten waren weer zeer waardevol.
-Kids society Erica zit nu inpandig.
Vragen vanuit Bas / Jenny:
-Is het een idee om de inloop van de groepen 1 t/m 4 weer
op te pakken. Peter gaat dit meteen opnemen want dit willen
we idd weer oppakken.
-Komt er nog een informatie vanuit het MT richting de
ouders over de doelen en aandachtspunten van dit
schooljaar? De PowerPoint staat al klaar om verzonden te
worden richting alle ouders,

7.verbouwing

8. EDI

-Het lokaal in de Tellegenstraat (kantoor Laury /Ingrid) is
helemaal af. We hebben nu ook een fijne spreekruimte.
-Het heeft voor veel onrust gezorgd omdat we uiteindelijk
alles zelf hebben moeten regelen.
-In Maart 2022 gaat alles geschilderd worden (binnen en
buiten) en komen er ook nieuwe deuren (binnen en buiten).

Peter ligt toe dat we als team begonnen zijn met EDI 2.0.
(expliciete directe instructie) We werken o.a. met
beurtstokjes en wisbordjes. Voor nu richten we ons vooral op
de instructie van rekenen. De eerste klassenbezoeken zijn
ook al geweest en we zitten volop in dit traject.
Ook het MT volgt het traject: FOCUS PO. 6 December is er
weer een studiedag die in het teken zal staan van EDI.

9. npo gelden
Dit punt zal vooral tijdens de begroting uitgebreider
besproken worden.
Peter legt uit dat er goed gekeken moet worden. Materialen
aanschaffen van dit geld is lastig omdat dit op afschrijving
gaat.

10. Punten voor dit
schooljaar.
We maken een lijstje met agendapunten voor komend
schooljaar.
-NPO gelden en de begroting
-EDI trajact volgen.
-koerskaart
-Meer toelichten over de eigen leerlijnen klas.
-Projecten / themaweken.
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Peter kan dit aanvullen vanuit de jaarplanning.

11. Rondvraag en
afsluiting (21.45)

Bas tipt ons over het buurtinitiatief “groen Lievendaal”. Ze
stellen o.a. hesjes en prikkers beschikbaar. Ze hebben ook
een facebook pagina. Een ouder van school is hier nauw bij
betrokken dus in het kader van duurzaamheid is dit een
makkelijke ingang.
We sluiten de vergadering!
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