Verslag MR vergadering
Aanwezig:
ouders:
leerkrachten:
directie:
Afwezig:
leerkrachten:

datum 30 juni 2020

Dick, Eric, Barend, Daphne
Astrid, Femke , Liesbeth (notulist)
Madelon
Tjitske

1.

Opening

2.

Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd
Actiepunt verzoek aan IB voor het maken van een trendanalyse blijf staan

3.

Financiën
Hoe staan we er nu voor? De controller kijkt er nu per kwartaal naar. We mogen 16 groepen formeren. Alleen de
loonkosten waren te hoog. Dit onderwerp volgende keer weer op de agenda zetten.
Vervanging in begroting maar gaat nu erg hard.
Er is een verzoek ingediend voor een subsidie om kinderen te begeleiden die door Corona achterstanden hebben
opgelopen. ASG beoordeelt dit.

4.

Evaluatie directie/IB
Is er een evaluatie van de veranderingen die IB en directie hebben doorgevoerd zoals de CITO analyse, groepsoverzicht
en dag-plannen? Dit moet eerst met PMR en team besproken worden.

5.

Jaarplan
Ook het jaarplan moet steeds worden besproken.
Veel punten zijn door de Corona verschoven en blijven nog steeds staan. Madelon stuurt de doelen van komend
schooljaar op.

6.

K.V.O
Kwaliteit Verantwoording en Ontwikkeling is een analyse van de school met daarin de CITO analyses en adviezen en
wordt gemaakt door de intern begeleiders. Het wordt met de clusterdirecteur, directie en IB-ers besproken.
Voornamelijk worden de doelen het verbeteren van de resultaten.

7.

Communicatie
Dit onderwerp zou eigenlijk ook steeds terug moeten komen in de vergaderingen. Ouders hebben veel reacties gegeven
n.a.v. de indelingen van de groepen.
In de Schoolgids moet duidelijk staan hoe de verdeling wordt gemaakt. Ook kunnen we ouders meer meenemen in het
proces door ze in de nieuwsbrief voor te bereiden.

8.

Rondvraag
a. Is het mogelijk om op een andere dag te vergaderen? Nee, de meeste leden zitten vast aan dinsdag.
b. Het nieuwe Corona protocol is ws pas in de 0-week bekend
c. Liesbeth neemt afscheid van de MR en wordt hartverwarmend bedankt.

9.

MR terugblik
Losse eindjes komen in de volgende MR-en weer terug. Hieronder staan ook de punten die steeds terug moeten
komen.

Actiepunten:
Madelon

opsturen doelen van jaarplan voor het komende jaar

Volgende vergadering
Punten die daar terug moeten komen:
• Financiën
• Doelen van het jaarplan
• Communicatie
• Resultaten
• GMR

