Notulen MR vergadering van 7 juni 2020 van 19.30 uur tot 21.30 uur op school.
1. Aanwezig: Carolien, Mirjam, Chantal, Tobias (via Meet), Jenneke, Sandra
2. Notulen van 26 mei is akkoord.
3. Van de directie:
-formatie: groepsindeling:
Betrokkenheid creëer je aan de voorkant en dat is goed gelukt. We zijn tevreden.
Tobias hoort vraagtekens bij de groep 4 die gaat komen. Een 3 tal ouders maakt
zich zorgen over de drukke jongens groep in combinatie met het aantal leerlingen.
Wij hebben deze groep niet als “extra zorg” groep in beeld, maar zijn blij dat Tobias
ons attent maakt op de zorg die leeft bij ouders. We nemen het mee.
-aanpassing beleid kleutergroepen.
Bovenaan het beleid zetten dat we het belang van het kind voorop hebben staan.
Voorstel om de zaken het stapsgewijs aan te geven in het stuk, dat maakt het stuk
beter leesbaar.
Jenneke zal het beleid helemaal doornemen en haar feedback naar ons mailen.
4. Corona Tijd
Willen we de MR vergadering via MEET voortzetten of doen we het op school.
De voorkeur heeft op school. maar kun je niet weg thuis, kun je aanwezig zijn via
MEET.
Wat heeft het de school opgeleverd:
Collega's moesten en durfden de methode los te laten omdat we niet anders konden.
Veel creatieve lesvormen.
Wat heeft het ouders opgeleverd:
Inzicht in de lesmethode; inzicht in wat kinderen moeten kunnen.
De betrokkenheid leerkracht/leerling is de hele corona tijd goed geweest.
Het is als ouder nu makkelijker om bij de stof van je kind toe te passen in het
dagelijks leve, omdat je meer betrokken was. Het werd meer 1 geheel.
Wat nemen we hiervan mee:
De mogelijkheid om via MEET te vergaderen.
Dingen digitaal blijven delen via cloudwise. Denk aan lesstof,huiswerk, weektaak,
intekenen voor allerhande zaken.
Google Classroom blijft bestaan
5. GMR
-mail vanuit de GMR wordt door Sandra doorgestuurd naar de overige MR leden.
-De Agenda van De GMR wordt 2 weken voor de vergadering bekend gemaakt via
de mail.
-medezeggenschapsreglement:
Ons antwoord verzonden antwoord naar GMR:
29 juni 2020
Wij zijn akkoord met het reglement, op voorwaarde dat artikel 26.f wordt
overgeheveld naar een MR besluit.

6. MR volgend schooljaar
starten met een etentje in september/oktober
nieuwe MR lid werven via verschillende kanalen werven.
Chantal en Sandra maken een tekst voor in de AA. Probeer dit zo breed mogelijk
gedeeld.
22 september
27 oktober
15 december
16 februari
13 april
29 juni

Actiepunten
Werven nieuw MR lid

wie
Chantal verzorgd
een oproep.

afgevinkt

