Notulen MR
22 oktober 2020 om 19.30 uur
Aanwezig: (via teams) Nynke, Don, Gregor, Carien, Johan schuift later aan.

1.

Vaststellen agenda, is bij deze vastgesteld.

2. Notulen 10 september, is bij deze vastgesteld.
3. Update huishoudelijk reglement, is aangepast.
4. Evaluatie schooljaarverslag (zie ook bijlage van de mail), behalve een paar typfouten vinden
we het verder een duidelijk verslag.
5. Jaarverslag MR, is vastgesteld.
6. Update GMR
Johan schuift om 20.30 uur aan

7. Terugkoppeling schooljaarverslag, Johan past de typfouten aan, stuurt het terug zodat wij het
kunnen goedkeuren.
8. Vaststellen evaluatie jaarplan 2019 – 2020 (zie bijlage, is ook eerder gemaild door Johan). Na
verbetering zijn we er in principe mee akkoord. Ook hierbij geldt dat de typfouten verbeterd
moeten worden.
9. Vaststellen schoolplan, alleen Carien moet de opmerkingen nog doorgeven aan Johan.
10. Vaststellen taakbeleid. De MR heeft het taakbeleid vastgesteld.
11. Kort: schoolontwikkelingen tot nu toe
- teldatum (1 oktober), 143 leerlingen (147 vorig jaar). Aan de hand van deze aantallen wordt
de formatie voor het jaar erop berekend. We zijn dit jaar begonnen met 2 kleutergroepen, we
krijgen 17 nieuwe kleuters dit jaar. Er gaan in groep 8 16 kinderen af dus de kans is groot dat
we weer wat groeien.
- pleinveiligheid, er zijn een aantal zaken gerepareerd en hersteld. Ook komen er weer wat
nieuwe bomen (subsidie).
- er komt aan de Tjallinga een tiny forest. Met 4 kinderen uit groep 5 t/m 8 wordt hier over
nagedacht.
- klimaat in de klassen is weer wat beter, het is ook wat kouder nu. Wat betreft de ventilatie,
die is waarschijnlijk corona-proof. Van het laatste onderzoek krijgen we de uitslag nog (van
PCBO)
- klassenregels en pleinregels zijn in het team besproken omdat we wat nieuwe collega’s
hebben.
- nieuwe methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Eerste ervaringen zijn goed.
- Engels, de lessen (scholing personeel) gaan eerst niet meer door, door corona.
- verschoven HGW-bijeenkomst samen met Aldeboarn, door corona.
- bijeenkomst sociaalwijkteam, hoe kun je goed met ouders praten en ook goed kunnen
signaleren.
- expertisegroepen. Iedereen brengt wat in in de teamvergaderingen vanuit zijn eigen
expertisegroep.

- ICT: het team heeft een prowisego bijeenkomst gehad. Ook worden we een pilotschool om
office 365 in te voeren.

Volgende bijeenkomst: 10 dec 19.30

