Notulen MR vergadering

Datum: 27-01-2021
Aanwezig (online): Mike, Esmée, Karima, Nicole, René, Maya, Niels, Karin,
Miriam
Afwezig: Notulen: Maya
Voorzitter: Esmée
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
•

Goedgekeurd

3. Mededelingen.
Ingekomen post: Geen
Mededelingen vanuit directie
• Vorige week 5 nieuwe digiborden gemonteerd in de klassen.
GMR
• Geen GMR bijgewoond. Volgende keer wordt de GMR notulen besproken.
4. BVL
• Schuiven we door naar de volgende vergadering.
5. Begroting 2021
• Miriam heeft de begroting toegelicht. MR geeft een positief advies.
6. Schoolontwikkelingen
• De ontwikkelingen in de Lock down zijn door gegaan:
- leerteam eigenaarschap (doelenbord, ik-rapport en doelgesprek
leerkracht en kind)
- nieuwe taalmethode: taal actief 4
- nieuwe taal coördinatoren: Linda en Sophie
- nieuwe reken coördinator: René
- visie kleuteronderwijs samen met Korein
7. Koerssleutels SKPO
• Jaarlijks wordt er een vragenlijst naar ouders gestuurd. De vraag aan de
ouders om die vragenlijst in te vullen! 😊 Ook een vragenlijst voor alle
medewerkers, een voor de leerkrachten en een vragenlijst voor de
leerlingen. Dan komt er een koerskaart uit en krijgen we precies in beeld
hoe de Boog ervoor staat.
8. Meerjarenplan
• Schuiven we door naar de volgende vergadering.
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9. Thuisonderwijs
• Kort besproken hoe het op de Boog gaat. Inzet van alle betrokkenen is
goed. Het gaat beter dan de vorige Lock down. MR is over het algemeen
tevreden over het thuisonderwijs. Impact van de corona Lock down op de
kinderen, leerkrachten, ouders is groot.
Aandacht besteden aan het pedagogisch klimaat in de klas en op sociaal
emotioneel gebied als we weer naar school mogen. Het zal weer schakelen
worden voor de kinderen om in de klas te werken. Dit blijven de
leerkrachten goed volgen.
Cito toetsen? Belangrijkste is dat de leerkrachten de gegevens hebben om
het onderwijs weer voort te zetten waar de kinderen zijn gebleven. Komt
nog terug in de nieuwsbrief.
Oudergesprekken zullen zeker op een of andere manier terugkomen.
Rapporten worden nog bekeken hoe we dit aan gaan pakken.
Groep 8 eindtoets wordt door het ministerie besloten of hij wel of niet
doorgaat, daar hebben de scholen geen invloed op. Na de eindtoets groep
8 advisering mag alleen omhoog heroverwogen worden.
10.
Rondvraag
• Crisisprotocol is een aangepast document.
• Huiswerkklas heeft goed gedraaid, is even geparkeerd, daar komen we
nog op terug.
11.
Sluiting
• 20.58 uur
Actiepuntenlijst:
Wie

Wat/ ingediend

Afgerond?
Datum

Crisisprotocol

Wordt doorgeschoven naar 3 november.

z.s.m.

Leerkrachten MR

Leerteam ouderbetrokkenheid benaderen om Vóór 9 dec.
hun plannen te kunnen bespreken met de MR
De pilot van de huiswerkklas verder uitwerken Na de herfsten de MR informeren hierover.
vakantie.
Vraagt Astrid de notulen van de vorige keer
online te zetten.

Niels en Maya
Karin
Esmee
Esmee
Niels

Zet racisme op de agenda van de MR
BVL en Meerjarenplan volgende vergadering

18 maart

Master opleiding in combinatie met leerteam Eind
eigenaarschap
schooljaar
2021
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Besluitenlijst:
Datum:
Onderwerp en uitslag:
22-09-2020 Esmée stuurt voortaan de laatste notulen mee met de agenda.
09-12-2020 Verhoging ouderbijdrage + kampgeld in de ouderbijdrage.
Unaniem goedgekeurd.

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
Karin
11-05-2021
Niels
08-07-2021
René

