Notulen MR
Datum
Locatie
Tijdstip
Aanwezig
Notulant

:
:
:
:
:

19-11-2020
Teamkamer
19.30u – 21.00u
Laura, Simone, Christel v L, Paul, Annemieke
Simone

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: Het jaarverslag van de MR is geschreven door Carla. Deze is
vastgesteld en kan op Parro geplaatst worden.
•

OR: Laatste vergadering MR/OR 1-7-2021. Deze datum is vastgesteld.

•

Team: Er is een teamoverleg geweest over onderzoekend leren via Teams.
Het belangrijkste punt waar het team een eye opener heeft gekregen
“koester de vragen die kinderen stellen”. Het team gaat leren hoe stel je
de juiste onderzoeksvraag. Hierin zijn verschillende stappen te volgen. Het
team wil graag een opbouwende lijn vormen zodat het team van elkaar
ook weet wat er in voorgaande jaren hieraan gedaan is en op welke
manier.
De werkgroep kwaliteit: ze zijn uitgekomen om kwaliteitskaarten te gaan
maken. Ze zijn op dit moment bezig met drie kaarten bezig “wat zijn
goede indicator, wat willen we zien in de verschillende lessen?”

•

GMR: geen punten vanuit de GMR

04 Jaarplan 2019-2020 (Definitief): Is in een vorige vergadering al in zijn
totaal besproken. Is verder geen agendapunt meer in deze vergadering.

05 Jaarplan 2020-2021:
Pagina 30 het scholingsplan voor de lkr
Pagina 31
32 punten die door het MT gedaan worden.

Blz 9: Hoe was de bijeenkomst van 4-11 over het in kaart brengen van de
kwaliteit in het huidige onderwijs? Zie notulen “kopje” team hierboven.
Blz 11: Gedrag van leerlingen, is dat alleen hier of op meerdere scholen. Het is
een fase van lln waar ze zich in ontwikkelen vanaf groep 5/6.
Blz 16: Wordt er een andere gesprekkencyclus afgesproken voor 2021 – 2022?
Op basis van dit schooljaar en voorgaande schooljaren worden deze ervaringen
meegenomen of de gesprekken op een andere manier vorm gegeven gaan
worden. Het team komt hier op terug in de MR.
De vraag binnen het team op dit moment: “wat is wenselijk om de
welbevindingsgesprekken plaatsvinden”?
Blz 24/25: Rekenen, worden de activiteiten zoals in het jaarplan beschreven al
toegepast in de klassen?
Team is wel weer begonnen om bij elkaar te kijken en hierop de reflecteren met
elkaar.
Vanaf groep 6 worden er per kind gekeken hoe er extra hulp geboden kan
worden en op welke niveau ze straks met welke basis ze het beste kunnen
stromen. En hier je lessen op aan te passen.
Blz 27: Woordenschatonderwijs, hoe gaat het nu en wanneer gaat er
geëvalueerd worden?
Er worden bij verschillende vakken woordenschatonderwijs gegeven. Het team is
nu aan het kijken op welke manier ze de woorden kunnen laten beklijven. Het
team gaat zich concentreren op basiswoorden maar bied wel heel veel
woordenschat aan.
Deze wordt tussentijds geëvalueerd in januari en juni. Het doel dat we binnen
twee jaar binnen het doel zitten wat er verwacht wordt.
Scholingsplan voor 2020-2021.
Er komt in mrt 2021 een tevredenheid peiling.
Huisvesting: er zijn plannen om zitjes in de gang te creëren en de zangzolder
qua geluid te verbeteren.
06 Schoolplan concept:
De visie is aangepast.
Pedagogisch handelen: aandachtspunt toegevoegd om technische redenen om dit
te kunnen toevoegen aan jaarplan.
Groepsvorming: is belangrijk in de eerste weken van het schooljaar. Dit wordt op
de meeste scholen gedaan ieder op zijn eigen manier.
Zorg en begeleiding: is aangevuld met de beoordeling van de meeting
schooldiagnose en begeleiding.
Resultaten: woordenschat toegevoegd om hier weer te kunnen toevoegen aan
jaarplan.

07 Eerste inzicht begroting 2021:
Formatie: 90% Lln aantal is van belang. Het bestuur krijgt het geld en verdeeld
dit onder de scholen en bekeken wat er per school nodig is.
Meerjaren investering: daar moet beleid op genomen worden bv methodieken,
chroombooks…
Scholingsgeld personeel is op hetzelfde niveau gebleven.
Aanschaf verbruiksmateriaal
Kopieerkosten.
De directie gaat wat duurder worden doordat Paul weg gaat en zijn kosten waren
verdeeld over drie scholen. Nu komt er een directie voor 0,4fte.
Er is straks formatie door lln groei 0,7fte beschikbaar voor een evt 7de groep. De
rest 0,3fte moet dan komen qua financiering uit werkdruk verlichting of andere
middelen.
De methodes zijn iets opgeschoven doordat het team nu nog bezig is om te
kijken waar behoefte aan is in de toekomst.
De school staat er goed voor
08 Actieregister:
Clustering datum nader te bepalen.
Rapportage basiskwaliteit komt terug in jan 2021
Tussen evaluatie jaarplan komt in jan 2021 in grote lijnen terug.
Presentatie clustering wordt tzt ingepland.
09 Rondvraag:
• Nieuws van de MR
Team is bezig met onderzoekend leren en de kwaliteitskaarten worden
verder ingevuld.
Er is een eerste inzicht gekregen in de begroting.
Het jaarplan 2020-2021 is klaar.
• Het gezamenlijke MR etentje gaat niet door.
• Emily gaat weg per 1feb. Er komt vanuit directie voor de kerstvakantie
hier een berichtje over via Parro.
• Wat wordt er van ouders verwacht? Het team neemt dit mee in een
vergadering.
Sluiting
Om 21.10 uur wordt de vergadering gesloten.

