mrtheresiaboukoul@gmail.com
ONDERWERP:
DATUM:
STARTTIJD:
PLAATS:
NOTULIST:

Notulen MR-vergadering
Woensdag 01-07-2020
13:30 uur
School
Anouk

Agendapunt:
1. Opening

Toelichting:
Vaststellen agendapunten.
Welkom
Welkom aan Janneke Verkerk die de plaats van ouderlid over gaat
nemen van Lonneke vanaf het schooljaar 2020-2021.

2. Mededelingen

Tiny Forest
Dit onderwerp komt aan de orde in de eerste vergadering van het
nieuwe schooljaar.
Agendapunten via e-mail behandeld:
Schoolanalyse M-toetsen:
Vraag: Vanuit het SOP scoort begeleiding op hoog en laag
begaafdheid lager. De keuze is gemaakt in te zetten op
hoogbegaafdheid en zorgleerlingen via de werkdrukmiddelen. Om
welke reden wordt er niet ingezet op laag begaafdheid?
Antwoord: De zorgleerlingen zijn de leerlingen die ‘minder’ begaafd
zijn, dan wel extra hulp nodig hebben op een bepaald gebied. Dus
hier wordt zeker op ingezet.
Evaluatie schoolondersteuningsprofiel
Geen bijzonderheden
Vakantierooster
Geen bijzonderheden
Werkdrukmiddelen
Geen bijzonderheden
Activiteitenplan MR
Vraag: Voor komend schooljaar is het belangrijk om na te denken
over PR en hoe we ouders/stakeholders verder kunnen
mobiliseren. Verdere voortzetting middels een ouderpanelavond
zodra dit weer kan?
Antwoord: De panelavonden staan weer gepland en het is goed om
hier van tevoren even van gedachten over te wisselen.
Janneke geeft aan dat ze bij voorgaande jaren tijdens een
panelavond het vervolg gemist heeft op de avond. Dit is een puntje
om mee te nemen voor de panelavonden van komend schooljaar.

Schoolgids en ouderkalender
Vraag 1: Is het een idee om landelijke themadagen hierin te zetten?
Zoals nationale modderdag, Nationale buitenlesdag etc. Door dit in
de ouderkalender te zetten kan er wellicht een ouder oproep
gedaan worden om een activiteit voor te bereiden?
Antwoord 1: We houden altijd ‘een slag om de arm’ of de
themadagen op dat moment doorgang vinden. Wanneer we ze
gaan inplannen op de agenda, pinnen we ons ergens aan vast.
Vraag 2: Gezonde school, bewegen en sport en voeding zijn
speerpunten van de school. Dat er met feestdagen zoals carnaval
en sinterklaas ‘’ongezond’’ wordt aangeboden hoort bij de
feestelijke activiteit. Wat opvalt is dat bijvoorbeeld met de
sponsorloop de koppeling tussen activiteit en beloning op
ongezonde wijze wordt gemaakt door ‘’ongezond’’ na afloop aan te
bieden. Is het mogelijk om bij sportieve gezonde activiteiten het
signaal af te geven dat hier een gezonde snack bij hoort?
Antwoord 2: Na afloop van de sportdag krijgen de kinderen
normaliter een worstje en een kaasje en tijdens de sportdag fruit.
Dit is niet zo ongezond en hier is al een aanpassing in gedaan een
aantal jaren gelden, toen was het nog chips.
Schoolformatieplan
Vraag: De corona aanpassingen zijn hier niet in verwerkt. Is dit een
bewuste overweging?
Antwoord: In principe gaan we het schooljaar weer regulier starten.
Schooljaarplan (evaluatie)
Vraag: In de evaluatie staat beschreven dat er resten fruit op het
schoolplein worden aangetroffen. Is het een idee een doorgaande
leerlijn op te zetten over gezonde en duurzame voeding? Aandacht
besteden aan de herkomst van aangeboden fruit/groente kan hier
onderdeel van uitmaken. Koppeling met een stukje duurzaamheid
kan hier ook gemaakt worden.
Fruit op het schoolplein klinkt erg zonde. Met aandacht en respect
eten is ook een aspect van gezonde voeding. Hoe ziet de school
dit?
Antwoord: De leerlijn m.b.t. gezonde voeding is er in grote lijnen.
Resten fruit zijn er over het algemeen weinig en heeft meer te
maken met opvoeden van hoe ga je om met afval. We hebben
helaas in de schooltijden van groep 4 t/m 8 niet veel ruimte om hier
met veel aandacht mee om te gaan. In groep 1-2 wordt hier meer
aandacht aan besteed.
3. Vaststellen notulen

4. Ingekomen
stukken

Notulen Renata d.d. 08-01-2020 & Actiepunten
Notulen wordt goedgekeurd.
GMR-notulen d.d. 02-03-2020 & actiepunten
Vraag: Stakingsgelden mogen door de school zelf ingezet worden,
heeft de school hier al zijn gedachten over laten gaan?
Antwoord: Hier heeft de school nog geen concreet doel voor. Dit
moet nog binnen het team besproken worden hoe we het gaan
invullen. Volgend schooljaar zal de MR hierin meegenomen
worden.
E-mail GMR overige punten d.d. 26-05-20
Veelgestelde GMR-vragen betreffende Coronal (artikel)

5. Uitgaande stukken

6. Evaluatie

Evaluatie Corona-periode
We blikken samen terug op de afgelopen periode van 16 maart tot
nu. Wat nemen we mee uit deze periode?
Samen hebben we het gehad over de schooltijden. Volgend
schooljaar worden de oude schooltijden weer teruggebracht. De
kinderen kunnen dan tussen de middag weer zelf naar huis gaan.
1e periode: Er was acceptatie, vormgeving van het huiswerk is goed
bevallen.
2e periode: Kinderen gingen half naar school toe, half niet. Lastig
dat sommige kinderen op verschillende dagen naar school moesten
komen. Onderwijskwaliteit heeft hierin voorrang gekregen. Het
clusteren van gezinnen was voor de school organisatorisch
onmogelijk.
Sommige leerlingen van groep 1-2 hebben moeite gehad met het
wegvallen van het thuiswerk.

7. Schooljaarplan

Schooljaarplan 2020-2021
Op basis van de evaluatie van het huidige schooljaar is er een
nieuw schooljaarplan opgesteld.
Lisette heeft een presentatie gemaakt om dit toe te lichten.
Vraag: Voor welk certificaat gaan we nu van gezonde school?
Antwoord: Twijfel nog tussen sociaal emotioneel (veiligheid) en
milieu en natuur. Het certificaat milieu en natuur past goed bij het
stukje van Tiny Forest. Hier is het echter nog te vroeg voor. Om
deze reden zullen we waarschijnlijk starten met certificaat sociaal
emotioneel.

8. Jaarverslag

Jaarverslag 2019-2020
Zover als mogelijk is het jaarverslag opgesteld.
Verder geen opmerkingen.

9. Vergaderen

Vergaderrooster 2020-2021
Komend schooljaar gaan we afwisselend vergaderen op maandag,
dinsdag en donderdag van 18:30 – 20:30 uur.

10. Actiepunten

- Nieuwe actiepunten vaststellen
- Besluitenlijst nalopen/bijwerken

12. Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

13. Sluiting

We sluiten de vergadering om 15:40 uur
De volgende vergadering is op

NIEUWE ACTIEPUNTEN:

WIE?

Goedgekeurde notulen MR ter publicatie website/gang school

Lenny

Goedgekeurde notulen d.d. 30-10 naar OR/team/OneDrive/GMR

Lenny

Stukje op Isy plaatsen n.a.v. vergadering

Lenny

