MR

Notulen MR vergadering 07-042020

20.00u.-21.00u.
Aanwezig: Adil, Sjoerd, Martijn, Anouska, Helen, Greetje
1. Opening en vaststelling agenda
Adil opent de vergadering. We lopen kort door hoe het met iedereen gaat.
2. Notulen vorige vergadering
n.v.t.
3. Evaluatie thuisleren leerlingen
• Ouderperspectief;
> Martijn is verrast over hoe het thuiswerken loopt. Kinderen zijn echt gefocust en goed
bezig met hun thuisonderwijs. Dit is niet op alle scholen het geval.
> Anouska geeft aan dat het kleuterprogramma in eerste instantie erg vol zat. Nu wat
meer gevuld met meer eenvoudige- en bewegingsactiviteiten. Eenmaal in de week
contact met de juf loopt nu ook goed. Was in het begin wat spannend voor de kleuter,
nu meer gewend dus gaat beter
> Adil geeft aan wat zoekende te zijn in het thuisonderwijs met een leerling in de
onderbouw en een leerling in de bovenbouw. Maar de draai nu redelijk gevonden te
hebben. Complimenten over de snelle opzet.
• Leraar perspectief;
> Leerkrachten geven aan dat het even wennen was aan het opstarten met het
thuisonderwijs. Maar dat het nu goed verloopt. Fijn om het contact met de leerlingen te
hebben en ze te kunnen begeleiden. Het is wel erg intensief, maar er worden door de
leerkrachten flinke stappen gezet.
• Directie
> Sjoerd blikt terug naar het weekend van 15 maart en legt uit hoe ze in het
directieberaad al snel keuzes hebben gemaakt.
> Alle leerlingen zijn in beeld en hebben we contact mee.
> Alle chromebooks zijn opgehaald
> Samenwerking met het Heibosch is een stuk intensiever geworden.
> Sjoerd legt uit over de opvang van leerlingen op 't Heibosch. Er is altijd een leerkracht
vd Bunders aanwezig tijdens schooltijden.
> Toetsen zullen goed geanalyseerd moeten worden om eventuele hiaten uit te kunnen
sluiten
> Zorgleerlingen zijn in beeld. Een aantal leerlingen bloeit nu juist helemaal op en laat
groei zien nu de druk van de groep er bijvoorbeeld vanaf is.
Vraag Adil aan Sjoerd: wat gaat er gebeuren als we na de meivakantie nog niet als school
open kunnen gaan? Antw.: De manier waarop we nu bezig zijn, zullen we in ieder geval
voortzetten. Mocht er iets veranderen in de adviezen vanuit de overheid, dan wordt dat
in het directieberaad besproken.

4.

Ingekomen stukken
• Traktatiebeleid: besproken nav ingekomen bericht van een ouder. Aangegeven bij
de ouder dat we geen beleid hebben op traktaties. Straks als de scholen weer 'open'
gaan, dan zullen er veel jarige kinderen nog willen trakteren. Sjoerd neemt dit mee
in de nieuwsbrief.
5. Werkverdelingsplan
Sjoerd neemt de MR mee in de groepsverdeling die het team heeft gemaakt voor het schooljaar
20-21.
6. Sluiting om 21.00 uur.
Volgende overleg staat gepland op 12 mei. Als de scholen dan nog gesloten zijn, overleggen we
wederom via Teams om 20.00u

