Agenda MR vergadering
Datum:
Tijd:
Aanwezig:
Notulist:
Programma:
Tijd
1.
16.30 uur
2.
16.31 uur
3.
16.35 uur

4.
5.

16.32 uur
16.40 uur

Maandag 8 juni 2020
16.30 uur – 17.30 uur
Bob, Jan, Marieke, Aniel en Sandra
Marieke

Onderwerp
Agenda vaststellen
Notulen vorige vergadering
Mededelingen
- Nieuwbouw
- MR-verkiezingen

Status
A
V
I

Benoeming Sandra
Corona
Terugblik op afgelopen periode:
Wat willen we uit deze periode graag vasthouden als het gaat om?
- onderwijs op afstand
- teamleren
- samenwerking met ouders
- overig

A

Plan van aanpak 100 % open vanaf 8 juni
- mn toetsing/beoordeling en oudergesprekken
- MR opmerkingen?

6.
7.

16.50 uur
17.00 uur

Schooljaar 2020/2021
● Jaarkalender 2020/2021
Begroting/samenwerking met oudervereniging

A+B
I

8.

9.

17.10 uur

17.30 uur

Plan van aanpak schooljaar 2020/2021
- inhoudelijke toelichting door Sandra
- Afspraken over vervolg en communicatie richting ouders
Einde vergadering

Bijbehorende stukken:
● Jaarkalender 2020/2021 (wordt uitgedeeld)
● Plan van aanpak komend schooljaar (wordt uitgedeeld)

Status:
I = Informeren
B = Besluitvorming
C = Communiceren

M = Meningsvorming
A = Afstemmen

A

Notulen 08-06-2020
1. Agenda vastgesteld. De OMR wil graag een mededeling doen i.v.m. verkiezingen voor de MR.
2. Begin maart zijn wij samengekomen met de MR, de notulen hiervan zijn vastgesteld en op de
website geplaatst.
3.
- Er is nog niks concreets bekend over de nieuwbouw.
- Het lijkt ons het beste om dit jaar geen MR-verkiezingen te doen i.v.m. de corona-crisis. Hiervoor
wordt een stuk geschreven door de voorzitter en geplaatst in de nieuwsbrief.
4. Het jaarcontract Sandra verloopt dit jaar. Er is een 360 graden feedback uitgezet en naar
aanleiding hiervan is het contract verlengd. Goed nieuws dus!
5. De Corona-tijd heeft ons ondanks vervelende dingen ook veel dingen heeft opgeleverd.
De OMR geeft terug:
Ouders werden geconfronteerd met het begrip educatie en wat dit voor kinderen betekent.
Kinderen hebben veel 1-op-1 aandacht gekregen en dat heeft veel kinderen goed gedaan. We
willen graag kijken hoe we als school meer de samenwerking op kunnen zoeken met thuis om een
kind individuele aandacht te geven. Educatief partnerschap is op een hoger niveau te krijgen.
De PMR geeft terug:
De coronatijd heeft veel inzichten gegeven in de thuissituatie van kinderen. Voor sommige
kinderen en ouders is het heel fijn dat de kinderen weer fulltime naar school kunnen. We hebben
als team veel geleerd en nog meer vertrouwen in elkaar gekregen.
Protocol vanaf 8 juni:
Feedback gekregen van sommige ouders dat het beleid best streng is (bijvoorbeeld niet zwaaien
bij het raam en geen fysieke oudergesprekken).
Focus in de laatste weken ligt op het goed vastleggen en voorbereiden op volgend jaar. Daarom
maken wij geen rapporten. Wel willen we oudergesprekken voeren via videobellen aan het einde
van het jaar als afsluiting. Groep 7 krijgt aan het einde van het jaar het voorlopige advies.
Voorstel van de OMR is om ouders zelf een stukje over hun kind te laten schrijven als afsluiting
van het schooljaar.
6. Vakantieplanning inclusief studiedagen is goedgekeurd.
7. Voorstel begroting ouderbijdrage wordt gepresenteerd aan de OV en is besproken met de MR.
8. Schooljaar 2020/2021
Jaarplan 2020-2021 is besproken met de MR. Er wordt nu nagedacht over manieren om dit naar
ouders te presenteren.
9. Einde vergadering

