Notulen MR
Datum
Locatie
Tijdstip
Aanwezig
Notulant

:
:
:
:
:

20-01-2021
via Teams
20.00u – 21.00u
Laura, Simone, Christel v L, Paul, Annemieke
Laura

01 Opening
Geen ouders aanwezig.
02 Notulen MR 21-09-2020
Notulen worden vastgesteld en kunnen op Parro geplaatst worden.
03 Mededelingen/informatie vanuit:
• MR: • OR:
• Team: online zijn er diverse overleggen geweest. O.a. hoe de rapporten
uitgereikt zullen worden.
• GMR: ontmoeting met GMR is mogelijk. Vanuit MR op dit moment geen
behoefte aan.
De GMR vraagt om deelname op een (digitale) bijeenkomst op 2-2 vanuit
verschillende MR-en om van gedachten te wisselen omtrent de fusie voor
SKIPOV/SKOSO. Annemieke zal aanvullende informatie opvragen bij de GMR,
welke ze naar de MR-leden zal sturen. De MR zal per mail informatie
ontvangen en deelnemen op 2-2, dit wordt per mail nog nader besproken.
Paul wil wel meedenken en toevoegen, niet deelnemen.
04 Tussenevaluatie jaarplan
I.v.m. lockdown is deze nog niet af. We zijn nu goed bezig. In maart zal de
evaluatie er zijn. Paul vraagt om begrip, omdat er momenteel veel per dag
gestuurd/bestuurd moet worden, waardoor beleidsmatige onderdelen nu niet de
grootste prioriteit hebben.
05 rapportage WMK basiskwaliteit
De meting is afgerond, en analyse door CT volgt. In mrt is deze klaar en zullen
we deze ontvangen en in de vergadering bespreken. Tevredenheidspeilingen zijn
in de planning, echter nu on hold.
06 schoolplan vaststellen
Er zijn geen wijzigingen sinds laatste overleg. Gereed, actie mag uit actieregister
07 presentatie clustering ES – PEP
Cindy, Manon en Paul zijn hiermee bezig. Doel moet duidelijk zijn, o.a. doel 1:
Aansturing moet efficiënter worden, doordat directie over 2 scholen gespreid
wordt. Doel 2: bundelen van expertise/krachten.

De Petrus en Paulus gaat mogelijk ook naar 5 gelijke dagen model, kalenders op
elkaar afstemmen
21-22: 1. Aansturing vanuit directie, CT clusterbreed (directeur, adjunctdirecteur
en 2 IB-ers)
2. 21-22: kennismakingsbijeenkomsten voor de teams, o.a. in 22-23: vlechten
van teams m.b.v. onderwerp wat past binnen schoolontwikkeling waar beide
teams ongeveer even ver zijn.
3. 21-22 schoolplannen/jaarplannen vergelijken, zodat er in 22-23 een
schoolplan geschreven kan worden vanuit het cluster.
presentatie volgt nog voor teams/ MR en kinderen.
08 MR reglement
Er was tot op heden nog geen MR reglement voor Edith Stein.
Allen reglement doornemen en aantekeningen toevoegen, deze kunnen 2 weken
voorafgaand aan elkaar gemaild worden, zodat we in vergadering van maart
deze met elkaar kunnen bespreken en reglement vast kunnen stellen.
09 Actieregister:
Mrt ’21 tussenevaluatie jaarplan
Mrt ’21 analyse WMK basiskwaliteit
Mrt ’21 vaststellen MR reglement
10 Rondvraag:
• Nieuws van de MR
Informatie over aanstaande clustervorming: hier volgt spoedig meer
informatie over.
Voor volgende MR vergadering 17-3 zal Paul een schrijven sturen, rondom
clustervorming naar ouders.
• Geen vragen.
Sluiting
Om 20.45 uur wordt de vergadering gesloten.

