Verslag MR-vergadering

Datum: 15 sept ’20

Aanwezig
Ouders
:
Leerkrachten :
Directie
:

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

Afwezig

Geen

:

1.

Opening

2.

Notulen vorige vergadering
Notulen zijn vastgesteld.
Vraag wordt gesteld hoe het staat met de aanvraag voor subsidie om kinderen te
begeleiden die Corona-achterstand hebben opgelopen. De aanvraag is ingediend maar
daar is nog geen antwoord op gekomen.

3.

Punten Directie
a.
Suggesties voor lesgeven vanuit huis. De werkgroep ICT is bezig om dit verder
vorm te geven. Met ICT zijn technische uitdagingen (voor bepaalde methodes
heb je flash nodig). Bij het lesgeven aan de onderbouw is steun van de ouders
nodig. Het zou goed zijn als er een netwerk komt van ouders die andere ouders
helpen met de ICT faciliteiten. ICT is een taak naast de lesgevende taak van de
leerkracht. Afgesproken is dat Barend aanhaakt bij de werkgroep ICT om hier om
mee te denken.
b.
Inspectiebezoek naar kwaliteitszorg (KA1) en kwaliteitscultuur (KA2). Doel is
om te controleren in hoeverre de clusterdirecteur een goed beeld heeft van de
kwaliteitsontwikkeling en -borging op de Flierefluiter en daarop bijstuurt indien
nodig. Het gesprek vindt plaats op 22 december. Uitslag wordt gedeeld in de
nieuwsbrief.
c.
Bonusbeleid: Madelon geeft nog een korte toelichting over het bonusbeleid.

4.

COVID
a.
Opvolging RIVM beleid: als uitzondering is een leerling naar huis gestuurd
wegens verkoudheid. Mogelijk had deze leerling tijdelijk in een andere groep
geplaatst kunnen worden. Aantal leden van de PMR gaan hierover met de
kleuterbouw in overleg. De MR krijgt hierover terugkoppeling.
b.
Inzicht in achterstand opgelopen in de Corona-tijd: kinderen die zwak waren zijn
zwakker geworden. Gebleken is dat ook sterkere kinderen baat hebben bij een
leerkracht. Er zijn bloktoetsen en in groep 8 een supertoets afgenomen. Daar is
uitgekomen op welke vaardigheden en domeinen sprake is van uitval. IB heeft
gesprekken gehad over afstemming op de behoefte van het kind. Omdat ieder
blok een ander doel heeft dient afstemming plaats te vinden per doel en per vak.
Nu wordt ingezet om de achterstand in te halen.

c.

d.
e.

Mogelijk kan met het coronafonds extra mensen worden ingezet. De controle of
kinderen het begrepen hebben blijkt uit de verwerking
(instructie – verlengde instructie – verwerking). Dan kan je dit oppakken in de
dagplanning (korte cyclus), middellange cyclus (bloktoetsen), lange cyclus (cito
toets). Zo is voor groep 8, waarin veel wordt herhaald, de stof van groep 7 te
herhalen zodat een goede basis aanwezig is voor de overgang naar VO. Dit is een
keuze die de leerkracht altijd maakt in overleg met de IB-er.
Ouder/leraar contact; bij het brengen van het kind naar school wordt contact
door de ouders erg gewaardeerd. Dit is nu niet mogelijk wegens Corona. Dit
speelt vooral bij de groepen 5 t/m 8 en op de Uithof. Er komt een proefperiode
waarbij de ouders het kind bij de deur van de klas brengen als een kort
communicatiemoment gewenst is. Wordt in de nieuwsbrief opgenomen.
Inzet Classroom: gaat de werkgroep ICT verder mee aan de slag
Communicatie via Basisonline: is besproken. Gebruikersinstructie Basisonline
opnemen in de Nieuwsbrief

5.

Schoolgids
Opmerkingen worden gedeeld.

6.

Update MR-site en communicatie MR
MR mag meer gaan leven onder de ouders. Bijwerken van de site kan geregeld worden
in samenwerking met Esther van Adrichem (leerkracht groep 1-2 en lid ICT-werkgroep).
Daarnaast komen de notulen op de MR-site en wordt de agenda een week voor het MRoverleg op de site gepubliceerd. Data van de MR-overleggen kunnen in de nieuwsbrief
worden gepubliceerd. Het overzicht van behandelde punten is in de vorige MR
besproken. Dit wordt ook gepubliceerd op de site.

7.

MR-jaarplan
Jaarplan wordt aangevuld met per kwartaal de vorderingen van het schoolplan.
MR-overleg in oktober wordt verplaatst van 27 naar 20 oktober.

8.

Samenstelling OR/Vrijwillige ouderbijdrage
Dit punt wordt nog apart besproken met Madelon. Er is nu minimale bezetting in de OR
om iets te regelen. Hoe om te gaan met het budget. Advies van de MR is wel om de
vrijwillige ouderbijdrage in stand te houden.

9.

Rondvraag
Geen vragen.

