Notulen MR
10 december 2020 om 19.30 uur (via Teams)
Aanwezig: Don, Gregor en Carien, Johan schuift later aan. (Nynke is afwezig)

1.

Opening en vaststellen agenda

2. Notulen 22 oktober + webversie maken (Carien past de spelling aan)
3. Update GMR, doorschuiven naar januari.
4. Ouderbijdrage (zie bijlage: ouderbijdrage) Er zijn een aantal ouders die nog niet gereageerd
hebben en van 2 kinderen willen de ouders niet betalen. De MR adviseert Johan in gesprek te
gaan met deze ouders om de consequentie te bespreken (Wat wordt er gedaan van de
ouderbijdrage..) Uitnodiging via de mail. De 9 ouders die niet gereageerd hebben krijgen een
brief thuis om toch te reageren.
5. SOP (advies bevoegdheid) De situatie, dat als een kind al op school zit en naar ander
passend onderwijs toe gaat, staat nergens beschreven in het sop. Johan verwerkt dit erin.
6. Schoolplan afronden
Johan heeft de aangepaste versie gemaild op 4 dec. De punten zijn aangepast en het geheel
is veel concreter en prettiger om te lezen geworden. Borgen nieuwe methode? We hebben
dan een algemene evaluatie over de methodes. HGW…organisatie…Wie past dat aan? Hele
team?
7. Schooljaarverslag afronden. Dit controleren we niet nogmaals, correcties waren niet op inhoud
maar spellingtechnisch.
Johan vanaf 20.30 uur
8. Corona ontwikkelingen (op school, afspraken, beleid PCBO etc.) Leerkrachten worden direct
getest, directeuren en ib-ers moeten langer wachten. Wij hebben 2 vaste invallers, Robert en
Wiebe (evt Johan). Kinderen in quarantaine krijgen een vorm van thuisonderwijs.
Leerkrachten in quarantaine worden vervangen als dat lukt.
- Thuisonderwijs, via teams. Iedereen heeft een account. Op school wordt ook al geoefend.
We bieden dan digitaal en onderwijs op papier aan. Ook via de webcam kan les gegeven
worden. Met name rekenen, spelling en taal. Kleuters werken niet met taakbrief, groep 3 t/m 5
wel om zoveel mogelijk te oefenen, niet structureel instructiemomenten. Groep 6 t/m 8 werken
met taakbrief en instructiemomenten. Alle leerkrachten hebben device gekregen. En ouders
hebben kunnen aangeven of ze thuis genoeg device hebben. Schoolactiviteiten zijn zonder
ouders. Zo veel mogelijk klassikaal maar ook samen momenten.
- mondkapjes plicht, er is geen plicht voor leerkrachten en kinderen, ouders en anderen
moeten mondkapjes op
- oudergesprekken, zoals de richtlijnen nu zijn is dat digitaal. Soms is het beter om elkaar
live te zien en dan gelden de RIVM-maatregelen. Dat geldt ook voor rondleidingen ed
- beleid PCBO, Co2 meters worden in de kerstvakantie opgehangen. Ze geven een
kleursignaal. In de protocollen staat dat ook de leerkrachten zo snel mogelijk naar huis
moeten. Daar gaan we wisselend mee om en dat wordt vrijgelaten.
9. (kort) Schoolontwikkelingen

Schoolontwikkelingen
-Rekenmethode, afspraken rekenmuurtje
-DAPTO, kleuter-ontwikkel-volgmodel opstart begonnen, Robert
- Pilot 365. Teams en Sharepoint, nog wat kinderziektes, dit komt goed
-Engels…nog niet, ook even andere prioriteiten. We krijgen wel inspirerende lessen
-HGW: Houding en Handelen, Tijdens groepsbespreking, studie en deelmiddag.
-Meer en andere communicatie vanuit Parro.
-Tiny Forest
-IKC/lijnen VVE uitgesteld. (vroeg-schoolse educatie)
-Corona voorbereidingen

10. Rondvraag

Volgende vergadering: 28 januari 2021

