Agenda MR
9 september 2021 om 19.30 uur
Aanwezig: Gregor, Carien, Don, Nynke en Johan

1.

Welkom en vaststellen agenda

2. Vorige notulen + web versie maken
Notulen d.d.24 juni zijn goedgekeurd en kunnen op de website. Dit doet Johan.
3. MR jaarplan aanpassen (zie bijlage MR jaarplan 2020-2021)
Gregor en Carien passen jaarplanning aan en sturen dit via de mail aan Don en
Nynke.
4. Werkafspraken
Huidige functies die we nu hebben blijven bestaan.
I.v.m. schoolverlatende kinderen stopt Don einde van het jaar. We plaatsen in
november een vacature vanuit de MR zelf. Don stelt m zelf op.
5. Voorbereiden MR jaarverslag ( zie verslag van vorig jaar)
- Ander schema aantreeddatum en aftreeddatum, verlenging, weer aftreeddatum,
in hetzelfde vakje van aftreeddatum bijzonderheden, geleding
- Don past verslag verder aan.
6. Schooljaarplan/NPO (wordt opgestuurd door Johan)
Een paar punten is ons onduidelijk, deze gaan we stellen aan Johan:
- Analyse op scores groep 7
- Wat te doen met taakverdeling van de leerkrachten?
- We geven aan Johan mee dat we de documenten eerder willen, zodat we worden
meegenomen in het proces.
- Evaluatie en nieuwe ontwikkelingen beter omschrijven
7. Schoolgids (zie bijlage) met name blz. 30 &31, de rest hebben we al goedgekeurd.
Zie punt 6.
20.30 uur schuift Johan aan
8. Terugkoppeling schooljaarplan/NPO
- Pagina 7: Johan gaat conclusie van groep 5 anders omschrijven.
- Tot en met pagina 10: groep 7 scoort bovengemiddeld, Johan geeft erbij aan wat
de reden is waarom deze groep juist.
- Johan schrijft de percentages van het aantal ingevulde enquêtes er nog bij.
Taakverdeling leerkrachten: wordt in team besproken maar ook individueel.
- Pagina 18: Johan schrijft bij extra ondersteuning middenbouw en bovenbouw
door leerkracht.
- Bespreking evaluatie en ontwikkelpunten: Johan gaat deze herschrijven, en
kritisch kijken naar plan-do-check-act.

-

De evaluatie en ontwikkelpunten verschillen van elkaar in schoolgids en NPOplan. Die van het NPO plan staan nu ook in de schoolgids.

9. Terugkoppeling Schoolgids
Zie punt 8.
10. Schoolverlaters
Johan geeft kort uitleg over de schoolverlaters.
11. Schoolontwikkelingen (kort)
Er is al een start gemaakt met het NPO-plan in de vorm van extra ondersteuning.
De nieuwe leerkrachten zijn begonnen.
12. Rondvraag
Uiterlijk 21.45 uur afsluiten

