Notulen MR vergadering

Datum: 11-05-2021
Aanwezig (online): Mike, Esmée, Karima, Nicole, René, Niels, Maya, Miriam, Karin
Afwezig:
Notulen: Niels
Voorzitter: Esmée
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
- Goedgekeurd
3. Mededelingen
- Ingekomen post:
n.v.t.
- Mededelingen vanuit directie:
- Lonneke is bevallen van een dochter;
- School wordt momenteel van binnen geschilderd, bijna klaar;
- Gelden van het Nationaal Plan Onderwijs, coronasteun, gaan we duurzaam inzetten.
Hoe precies is nog niet bekend.
- GMR: n.v.t.
Wellicht is het verstandig om volgend jaar een roulatiesysteem te maken voor de GMR.
Nicole en Karim denken erover na om eventueel de GMR bij te wonen.
4. Conclusie koerskaarten
We bespreken de koerskaarten en de scores die wij als school behaald hebben.
Daarbij bespreken we ook de vragenlijsten (leerling, leerkracht, medewerkers, ouders) en de
actiepunten die hieruit voort zijn gekomen.
MR ouders geven input over het actiepunt: “Onderzoeken waar de behoefte ligt bij ouders
m.b.t. informeren over de ontwikkeling van het kind”.
- Ouders kunnen ook zelf informatie halen als ze daar behoefte aan hebben. Ik kan mij
voorstellen dat anderen dat lastiger vinden. Als je puur op de tienminutengesprekken afgaat,
dan kan de informatie wat minder zijn.
- De verantwoordelijkheid ligt ook deels bij de kinderen, maar het is soms veel om mee te
krijgen. Ook bij ouders die de taal niet machtig zijn.
- De focus moet met name liggen op het welbevinden van het kind, dit mag tussendoor
besproken worden.
- Inloopochtenden droegen hier ook aan bij. Dit ook weer oppakken als de coronasituatie het
toelaat. Al bereik je hier wellicht niet alle ouders mee.
- Online infoavond en oudergesprekken hebben de drempel om contact op te nemen wellicht
ook verhoogd.
- Wellicht heerst bij ouders ook het idee: “Als ik niets hoor, dan zal het wel goed (of normaal)
zijn”.
- Wellicht kunnen we nadenken over manieren om ouders die de taal niet machtig zijn, op
andere manieren te informeren.
- Wellicht speelt het ouder-leerkracht-kind een rol. Er zijn ook ouders die behoefte hebben
aan een informatief gesprek, i.p.v. een gesprek uit de leerling.
- Persoonlijk contact is in de coronatijd moeilijker. Daardoor wordt wellicht minder (snel)
geïnformeerd.
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5. Rondvraag
Geen mededelingen voor de rondvraag.
6. Leerteam eigenaarschap (Karin)
We bespreken de 3 speerpunten van eigenaarschap: Ik-rapport, Doelenborden en
Doelgesprekken. Het Ik-rapport is in de maak, we bespreken de conceptversie. Vanuit dit
rapport wordt het doelgesprek volgend jaar vormgegeven. De doelenborden zijn dit jaar
geïmplementeerd en hiervoor is een doorgaande lijn opgezet. Vanaf volgend jaar gaan we met
deze doorgaande lijn werken. Er komt een toelichting voor ouders. Deze punten kunnen
bijdragen aan het punt bij 4: informatie geven
7. Advies onderwijsraad artikel (Niels)
De onderwijsraad heeft in april een advies uitgebracht: “Later selecteren, beter
differentiëren”. In dit rapport geven zij het advies om de schoolkeuze en de eindtoets in groep
8 te verschuiven naar het derde jaar van de middelbare school. Dit zou betekenen dat kinderen
na groep 8 nog drie jaar de tijd krijgen om zich te ontwikkelen.
Niels is samen met een studiegenoot (geschiedenisdocent op het Stedelijk College) in gesprek
gegaan met leerlingen uit groep 8, mavo 1 en mavo 3. Hierover hebben zij een artikel
geschreven. Niels deelt en bespreekt zijn artikel.
8. Groepsindeling (René)
We bespreken de formatie. Deze formatie is vrijwel zeker, maar kan natuurlijk altijd nog
veranderen. We houden de formatie tot die tijd geheim. Op 4 juni delen de leerkrachten met
de kinderen welke leerkracht zij volgend jaar krijgen. Die dag wordt de formatie ook gedeeld
met ouders.
9. Sluiting
21:31
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Actiepuntenlijst:
Wie

Wat/ ingediend

Crisisprotocol

Wordt doorgeschoven naar 3 november.

Leerkrachten MR

Esmee

Leerteam ouderbetrokkenheid benaderen om hun
Vóór 9 dec.
plannen te kunnen bespreken met de MR
De pilot van de huiswerkklas verder uitwerken en de MR Wanneer corona
informeren hierover.
het toelaat
Vraagt Astrid de notulen van de vorige keer online te
zetten.
Zet racisme op de agenda van de MR

Esmee

BVL en Meerjarenplan volgende vergadering

18 maart

Niels
Miriam

Master opleiding in combinatie met leerteam
eigenaarschap
Uitkomsten koerssleutels op agenda

Eind schooljaar
2021
11 mei 2021

Esmée

Plannen MR vergaderen

11 mei 2021

Maya

Mailt bestand vanuit MR cursus

z.s.m.

Niels

Mailt het artikel “In gesprek over de driejarige
brugperiode”.

z.s.m.

Niels en Maya
Karin

Besluitenlijst:
Datum:
22-09-2020
09-12-2020
04-02-2021
04-02-2021
25-03-2021

Onderwerp en uitslag:
Esmée stuurt voortaan de laatste notulen mee met de agenda.
Verhoging ouderbijdrage + kampgeld in de ouderbijdrage.
Unaniem goedgekeurd.
Mondkapjes groepen 7 en 8 en leerkrachten akkoord
Plan rapporten en cito’s
Voorstel goedgekeurd
Vakantierooster goedgekeurd

Afgerond?
Datum
z.s.m.
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Notuleren en postvak leegmaken MR, schooljaar 2020-2021
09-09-2020
Karin
03-11-2020
Niels
09-12-2020
René
27-01-2021
Maya
18-03-2021 (verplaatst naar 25-03-2021)
Karin
11-05-2021
Niels
29-06-2021
René

