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Aanwezig (digitaal)

Oudergeleding

● S. Rappange

● M. Lenis

● I. Nova

Personeelsgeleding

● G. van der Weide

● F. Stuurman

● J. Kleene

Overige aanwezigen:

● J. Verhoeven

● A-Team (deels)

1 Opening en notulen

De notulen zijn vastgesteld en gepubliceerd. Extra agendapunt ingebracht door PMR:  groepsindeling

volgend schooljaar.

2 Kennismaking A-team

Het A-team is te gast. Zaken die besproken zijn, o.a. de hoogte van de ouderbijdrage, en wat te doen

met eventueel resterend budget. Door Corona kunnen niet alle activiteiten uitgevoerd worden. MR

geeft voorkeur aan besteding voor activiteiten kinderen, bijvoorbeeld een kunstproject. De behoefte

hieraan is ook in de ouder enquête aangegeven. A-team neemt dit mee.

3 Meerjaren schoolplan 2020-2024

Jeroen geeft aan hiermee bezig te zijn waarbij enkele andere scholen (die als goed bestempeld zijn)

als inspiratie dienen. Het moet een levend document zijn . Jeroen geeft aan wanneer het plan af is.

De MR adviseert dan daarop. Dit komt terug op de volgende MR vergadering.

4 Formatieplan en groepsindeling

Deze kan in de jaarkalender naar achter, omdat er nog te weinig bekend. Het is een puzzel, waarbij

het liefst de huidige groepsindeling met 10 groepen gehandhaafd blijft.

PMR geeft aan dat in de oudergesprekken om verduidelijking over groepsindeling volgend jaar. Er

leven hierover vragen bij ouders. MR geeft aan belangrijk te vinden dat hierover tijdig wordt

gecommuniceerd en dat school aangeeft wat het proces is om te komen tot de groepsindeling. Wens

is zo min mogelijk veranderen. De visie van school is homogene groepen in jaarklassen, met

eventueel combinatieklassen waar nodig. Dit hangt van diverse factoren af zoals aantal leerlingen.

Jeroen neemt advies over communicatie mee en de MR zal hierover ook in de nieuwsbrief berichten.



5 Mededelingen directie

Er worden enkele personele mededelingen gedaan door Jeroen.

Jeroen geeft aan dat leerteams i.v.m. thuisonderwijs tijdelijk op laag pitje heeft gestaan, dit wordt

weer opgepakt. De leerteams staan komende tijd meer in teken van schoolontwikkeling

(Implementatieplan, leeropbrengsten, cruciale leerdoelen en basisvaardigheden)

Er is een werkdocument over de visie van school maar is nog niet uitgewerkt genoeg. Dit moet een

visie van de hele school worden (doorleefd). Het team wordt hierin goed meegenomen.

De voortgang van het jaarplan ligt achter door corona.

MR vraagt naar aanwas nieuwe kinderen. Jeroen geeft aan er veel rondleidingen zijn en dat school

best in trek is. Het slaagpercentage is nog onbekend, jeroen zoekt dit uit. Jeroen geeft aan dat onrust

nog mee speelt maar dat ook wordt aangegeven dat de communicatie is verbeterd en dat de visie van

de school steeds duidelijker wordt. De website moet beter.

Ook het buitenplan schoolplein wordt kort besproken.

6 Evaluatie thuisonderwijs Corona

MR geeft aan dat thuisonderwijs behoorlijk goed is gegaan. Tov 1e lockdown was het geven van live

onderwijs verbetering. Leerachterstand is logisch, t.o.v. de norm voor de klassen, maar adviezen voor

vervolgonderwijs zijn niet lager. Over algemeen positieve ervaringen. Ook zijn de ICT vaardigheden en

presentatievaardigheden verbeterd en digitaal onderwijs vergt ook een betere voorbereidingen in de

lessen. Jeroen geeft aan dat dit soort zaken (wat leren hiervan?) met team wordt besproken, ook als

mogelijke voorbereiding op eventuele nieuwe lockdown.

MR geeft aan dat het gespreid ophalen van kinderen, leidt tot meer contact tussen ouders. Dit wordt

in nieuwsbrief door Jeroen meegenomen.

7 Bestedingsdoelen

Jeroen geeft aan dat beoogd bestedingsdoel van de recente rijksmiddelen extra formatieruimte is

zodat er 10 groepen gemaakt kunnen worden. Flores verdeelt het geld. Dit wordt in team (breed)

besproken.

Actielijst

● Notulen naar jeroen mailen: Matthijs

● Meerjarenplan 2020-2024 afronden en naar MR sturen: Jeroen

● Communicatie groepsindeling naar ouders: Jeroen en MR (nieuwsbrief)

● Communicatie gespreid ophalen naar ouders: Jeroen

● Slagingspercentage rondleidingen uitzoeken; Jeroen


