Agenda MR vergadering 08-09-2020
Aanwezig: Jolanda, Lara, Anne, Marit, Nancy, Jan, Michael en Maartje
Rico via Google Meet
Afwezig: /
Notulen zijn rood
Onderwerp

doel

aanpak

agenda

agenda vaststellen

-

Actualiteit

Informeren

-

Hoe is de start van het schooljaar geweest? Voor directie,
leerkrachten en ouders
- Plan voor thuiswerken → Rico
Start schooljaar: voor leerkrachten wennen, rustig, missen ouders,
zelfstandigheid van leerlingen wordt bevorderd. Er zijn uitdagingen.
Ouders: minder informatie, schriftelijke informatie erg prettig, ouders
voelen zich eerder bezwaard om contact met leerkracht op te nemen.
Vervelend dat een leerkracht direct uitvalt, bang voor vele gezichten
voor de groep.
Vervanging van leerkrachten tijdens verkoudheden baart zorgen.
Thuiswerken: kinderen krijgen volgende week een handleiding voor
thuiswerken met inlogcodes. Graag nog info erbij over controle en
eventuele terugkoppeling naar de kinderen die thuiswerken. Wat als de
leerkracht - scenario 3 - nog even kritisch naar kijken.

Marit

Huisvesting

informeren/advies

- Update vanuit Rico (mail Odette)
Allure heeft alles geprobeerd wat binnen hun macht ligt. Wij als MR

Rico
Jan

openen vergadering
rondvraag wordt geïnventariseerd
agenda wordt gezamenlijk vastgesteld
Welkom aan Maartje en Michael

thema beheerder
Marit

kunnen nog contact opnemen met de wethouder.
Er zijn verschillende manieren om nu nog in actie te komen. De pers
opzoeken, handtekeningen verzamelen, in de raadsvergadering laten
voorkomen. Pers opzoeken?
- MR werkgroep
Jaarverslag en jaarplan

Instemmen

Jaarplan MR

Jaarplan vaststellen

- Zie mail Rico:
Marit/Rico
Jaarverslag (evaluatie) en Jaarplan (nieuwe doelen)
Vragen n.a.v. het jaarplan:
- Leerlingaantallen: hoe zien die er in de toekomst uit?
- Voortoetsen - hoe gaat dit samen in combinatie met EDI - komt
terug in leerteams.
- Balans privé - werk - hoe? thermometer werkdruk tijdens POP
gesprekken, bij veel werkdruk vraagt Rico bij Allure voor
advies.
- MR instemmen
-

Welke onderwerpen nemen we op in het jaarplan?
Voorstel: werken met leerdoelen, EDI en Teach (bij punt
leermethoden)
N.a.v. jaarplan MR:
Jaartallen moeten aangepast worden, even kritisch naar het plan kijken,
data voor komende MR vergaderingen samen plannen.
Betere communicatie vanuit MR naar ouders. Actievere rol naar
ouders, bijv agenda op de website zetten.
Punt 3 toevoegen leermethodes rekenen.
Koers/waar sta je nu bij punt 7 anders formuleren, tussenevaluatie
jaarplan.
- Datums vaststellen.
Voorstel: nieuwe voorzitter zet datumprikker uit.

Parro

advies

Aftreden/toetreden

Instemmen

Rondvraag

afstemmen

- Parro app als communicatiemiddel voor ouders (zie filmpje)
https://www.youtube.com/watch?v=vNnGQSvkYJ8
Parro wordt uitgelegd door Rico.
Advies is alleen gebruiken bij urgente zaken.
Gezonde verstand van ouders?
Leerkrachten moeten onder schooltijd dan hun mail checken.
Laat het bij 1 middel om te informeren/ziek melden etc.
-

Maartje en Michael hebben zich aangemeld om toe te treden tot
de MR. Nancy en Marit treden af.
Maartje en Michael treden bij deze toe.
- Rolverdeling: nieuwe voorzitter wordt gekozen
Jan is verkozen tot nieuwe voorzitter.
-

Marit/Rico

Marit

Marit: bereiken van ouders: streven nieuwe voorzitter om
Marit
notulen tijdig naar Rico te sturen en wellicht af en toe een
stukje in de nieuwsflits te schrijven?
- Maartje: hoe communiceren we binnen de MR? De voorzitter
communiceert via de mail met/naar leden en directeur. Ook is er
een whatsapp groep voor dringende zaken.
- Jan: schoolplein, buitenspelen: 1 leerkracht op twee groepen.
- Anne: informatieavond op een andere manier dit schooljaar:
hoe hebben jullie dit ervaren? Kennismaking met leerkracht is
het enige gemis, t/m groep 3 is het nuttig om een
informatieavond te hebben. Wat gaan we leren dit jaar, kan ook
op een andere manier zoals dit jaar.
Data vergaderingen:
woensdag 21 oktober half 4
dinsdag 19 januari half 8 Annechien uitnodigen
woensdag 17 maart half 4 Annechien uitnodigen
maandag 7 juni half 8

Actiepunten naar
aanleiding van de
vergaderingen

afstemmen
Actie

Wie?

Site up to date mbt MR

Rico

Gezamenlijke scholing MR

Jan

Jaarplan MR

Voorzitter

