Notulen MR (1) 23-09-20
Jaarverslag
Jaarverslag is naar bestuur gemaild. De MR vond het er goed uizien.
Jaarplan
Priscilla bezig met finetunen met dank aan Emile. Jaarplan is voor inspectie. Iedereen mag het
inlezen, maar er wordt bijv. vakjargon in gebruikt.
Groepsdoorbrekend werken zijn we mee bezig. Doel is niet om in units te gaan werken; het moet
wel een toevoeging zijn (bijv. bepaalde niveaugroepen).
ICT jaarplan: beleidsplan. Hier is Mike mee bezig. Wat komt er terug gedurende de
basisschoolperiode, zodat er goed aangesloten kan worden op de middelbare school. Basisstappen
omgaan met ICT. Komt terug in de MR zodra het af is.
Coach- ontwikkelgesprekken
Nog steeds heel blij met de wijze waarop we dit doen. Het 1 op 1 contact wordt (nog steeds) als
erg waardevol ervaren. De band tussen leerkracht-kind groeit sneller en is uiteindelijk veel
sterker. Op het begin van het schooljaar leer je elkaar kennen en zijn de gesprekken wat
oppervlakkiger (kinderen vinden het spannend), maar naarmate het jaar vordert kun je snel de
diepte ingaan en kijken naar bijv. welke doelen het kind nog wilt behalen. Of dat het kind in de
weektaak graag een extra tekenopdracht wilt doen.
Corona/personeel
Het zijn spannende tijden. Er komen steeds meer besmettingen bij. Bij verkoudheid natuurlijk
thuisblijven. Organisatorisch kan dit echt een uitdaging worden. De R zit in de maand, dus de
verkoudheden komen weer om de hoek kijken.
Er worden zo min mogelijk groepen verdeeld. Er wordt alleen in de hoogste nood verdeeld (bijv.
een leerkracht gaat gedurende de dag ziek naar huis), aangezien verdelen van kinderen
stress/druk oplevert bij andere collega’s.
Ziekte vervanging wordt niet vergoed dus ook op financieel gebied kan dit een uitdaging
worden.
Plan maken voor wat er gaat gebeuren, als er een leerkracht ziek is, zodat er meteen vanuit huis
schoolwerk gemaakt kan worden.
Wegbrengen
In de ochtend is het veel te druk op het plein. Veel ouders blijven te lang hangen en houden zich
niet aan de afstand. Hier moet iets mee gebeuren. Wellicht alle andere ingangen weer gebruiken?
De opening van de Kinderboekenweek wordt zonder ouders gedaan. We overleggen binnen het
team hoe we deze dag gaan vormgeven.
MR-reglement
Formeel gezien hebben we nog geen reglement. De MR moet een reglement hebben.
Actie: Priscilla stuurt Emile voorbeeld van andere school en Emile gaat hier een passend
reglement voor onze MR voor maken.
Vacature voorzitter
Wordt binnenkort uitgezet.

Ontwikkelingen IKC
Actie: Priscilla stuurt MR binnenkort een beleidsplan. Bespreken we de volgende MR
vergadering. De samenwerking met DAK wordt als positief ervaren.
W.v.t.t.k.
Hoe gaan we ermee om wanneer er zieke kinderen gebracht worden? We letten hier enorm op,
vooral nu met corona.
In de nieuwsbrief echt even duidelijk maken dat de regels omtrent corona nageleefd moeten
worden.

