MR
Notulen MR vergadering 1
december 2020
Aanvang 19.30u, via Teams bs De Bunders
01. Opening en vaststelling agenda
02. Notulen vorige vergadering
• Geen vragen over de vorige notulen.
• Vorige notulen zijn goedgekeurd.
03. Ingebrachte onderwerpen/mededelingen directie
• Corona update
I. Geen besmettingen in de school.
II. Gesprekken hebben via Teams plaats gevonden.
• 1 oktober telling
I. 119 leerlingen
II. Begroting is besproken nog niet vastgesteld. Januari verder
bespreken.
III. Formatie 2021-2022 kort besproken.
Ruimte voor 5 groepen en daarnaast nog extra ondersteuning mogelijk.
IV.

V.

VI.

Schooljaar 2022-2023 → We krimpen.
Belangrijk om te kijken welke partijen deel gaan nemen
in de huisvesting van de nieuwbouw.
Als er een gymzaal komt, wordt dat waarschijnlijk een
dubbele gymzaal.
Tot nu toe echter nog niets concreet, maar Skipov zet er
wel druk achter.
Rookvrij schoolplein.
1. Bevorderen door: plaatjes, stoeptegels, handhaving
en in nieuwsbrief
Personeel
1. Marianne per 1 januari een nieuwe baan.
Vervanging is geregeld.
2. Judith is zwanger
Vanwege de RIVM maatregelen, gaat ze vanaf
februari uit de groep (28 weken zwanger).

04. Ingekomen stukken/post(bus)
• Niks binnen gekomen.
• Ideeën en vragen in de toekomst via de mail.
05. ARBO
• Ontruimingsoefeningen zijn gepland.
06. GMR
• Volgende vergadering sluit iemand van de GMR aan (H.
Molenkamp).
07. Vragen aan directie, gelieve 1 week voor de vergadering vragen mailen
aan directie.
• Besproken en geen vragen.
08. Zaken voor advies en instemming
• 16 oktober (studiedag) is er ingezoomd op resultaat van elke
groep. Er zijn interventies ingezet op groep 6 en 7.
Advies vanuit oudergeleding: duidelijk communiceren met de
betreffende ouders van groep 6-7 waarom er interventies
ingezet zijn.
09. Speerpunten
• Jaarplan, verbeterplan Snappet
• Nieuwbouw
• Kwaliteitszorg
I. Corona-subsidie

•

1. Groep 3 woordenschat.
2. Groep 7 rekenen.
3. Groep 8 weerbaarheidstraining.
Medezeggenschapsreglement (periodieke update)
I. Document vastgesteld.
II. Anouska (oudergeleding) gaat een stukje schrijven in de nieuwsbrief om de
MR onder te aandacht te brengen.

10. Rondvraag
• Bij de kleuterspeelplaats zijn er de laatste weken opstoppingen
gesignaleerd tijdens het wegbrengen en het ophalen van de
kinderen. Vandaar dat er nieuwe afspraken gemaakt zijn om deze
situaties te voorkomen.
Vanaf nu mogen de ouders ‘s morgens de kinderen afzetten
binnen het schoolhek.
Ophalen: ouders wachten op gepaste afstand van elkaar op
het schoolplein.

• Andere rekenmethode.
Rekenzeker gaat op termijn stoppen.
We moeten daarom op zoek naar een nieuwe methode voor
groep 3 en 4. We moeten echter ook de doorgaande lijn
bewaken. Daarom ondersteunt een rekenexpert ons bij het
maken van een keuze.
Sluiting om 20.20 uur.
Data MR vergaderingen:
• 13-10
• 01-12
• 12-01
• 23-02
• 13-04
• 01-06
• 29-06

