Agenda MR-vergadering
Datum: 19-05-2020
Aanvang: 20:00 uur
Eindtijd: 22:00 uur
Afwezig: Linda sluit later aan
Agenda
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20:00 Opening
–
20:05
20:05 Ervaringen
–
start na corona
20:10

doel

Actie

Moeilijk, zeker voor de jongere
kinderen. Erg wennen. School is
school/werken. Thuis is geen
school, dus niet werken.
Overgang was minder groot,
kinderen in hogere groepen. Vraag:
wat mag je verwachten?
Oudercontact is op andere scholen
meer. Hoe weet je of leerlingen nog
op schema liggen?
Er is goed nagedacht over wat we
aan kinderen en ouders kunnen
vragen. Wat voor de ene ouder fijn
is, is voor de andere ouder niet fijn.
Fijn dat onze kinderen gewend zijn
om aan digitaal werken wordt door
ouders gezegd.
Ondanks de corona, een gezond
team. 1 collega is thuis.. Verder is
iedereen aan het werk.
GMR: geen notulen, geen
vergadering geweest, is uitgesteld
naar volgende week.
MR: 1 puntje wat nu nog moeten
oppakken: aannamebeleid t.o.v.
broertjes/zusjes en voorrang. Als er
al kinderen op school zitten is het
lastig om broertjes/zusjes te
weigeren.
Proberen zoveel mogelijk aan de
voorkant te voorkomen door aan te
geven om op tijd aan te melden.
We bekijken per situatie in de MR.
Beleid wordt aangepast en aan de
MR voorlegd.
OC: -

20:10
–
20:15
20:15
–
20:25

Team

Informere
n

Notulen MR:
Notulen GMR:
Notulen OC:

Informere
n en
vastlegge
n

20:25
–

POS
Schoolrapport

Informere
n
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In februari ook besproken. Nu
aangevuld en compleet gemaakt.
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20:45

2019-2020

Paar kleine taaltechnische puntjes.
Waarom is in de tabel de bovenste
rij steeds groen?
Duidelijk

20:45
–
21:00
21:00
–
21:15

POS
Ouderrapport
2019-2020
Gymmen

Informere
n
Bespreke
n

1 keer binnen gymmen in
Stramproy,1,5 uur. 1 keer buiten
sporten, 1 uur. Daarnaast vul je de 2
uur aan met beweegmomenten. Die
verzorgen de leerkrachten zelf,
hierbij kunnen ze hulp inschakelen
bij de beweegcoördinator.
In de toekomst wil de gemeente ons
niet meer naar Stramproy sturen.
Ouders: fijn meer bewegen. Meer
praktische punten. Hoe moet dit als
de kinderen nat en dampend op
school komen. Je hebt ook buiten en binnengymschoenen nodig.
Het geld wat we minder aan de
bussen betalen, wordt in ieder geval
het eerste jaar geïnvesteerd in de
sportcoördinatoren.
De MR gaat akkoord met het plan.

21:15
–
21:30

Begroting

Bespreke
n

Dolf Jansson: gaat verder in het
volgend schooljaar.
Marcel van Herpen: zijn we door
geïnspireerd tijdens een
Eduquaatmiddag. Komt een lezing
bij ons geven. Anders kijken naar
gedrag van kinderen.
Vivian probeert geld te reserveren
voor het onderhoudsplan. Geld
reserveren voor een nieuwe
speelplaats, nieuwe visie, zodat
school en schoolplein helemaal bij
elkaar aansluiten.
Groep 5 gaat volgend jaar ook met
de Chromebooks werken. De
laptops van team 3 kunnen dan
naar team 2 gaan.
Goed werkende laptop voor de
leerkracht tijdens de werkles.
Investeringen:
- Chromebooks
- oplaadkast
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- Skool
- devices leerkrachten
Goed aan de begroting kunnen
houden. We hebben een positief
saldo. Dit komt omdat de teldatum is
veranderd. Toen hadden we meer
kinderen. Daarom nu meer over. We
proberen hier zuinig mee om te
gaan. Volgend jaar valt dit
negatiever uit, dan hebben we
minder kinderen.
De totale begroting ziet er goed uit.
Is al goedkeuring van gekomen. De
formatie is ook rond.
0,2 FTE vacature: dit kunnen we
komend schooljaar nog goed
gebruiken en gaan we dus inzetten.
Deze dag gaat uit de
vervangerspoule komen, is tijdelijk.
De rest bewaren we.
Op Eduqaatniveau is er best wat
geld over de laatste jaren. Eduquaat
heeft beslist dat elke school een
bepaald bedrag krijgt.Voor onze
school is dat €37.023. Dit bedrag
krijgen we de komende vier jaren.
We hebben hier zelf keuzes in
kunnen maken. Wat vinden de
ouders van de keuzes? Fijn dat
Eduquaat geld terug stopt in de
scholen. Mooie keuzes. Fijn dat er
veel met beweging in terugkomt,
vooral ook voor team 1.
Stakingsgelden is teruggekomen
naar het team, €9000 euro.
Hiervoor hebben we o.a.twee
ochtenden extra hulp kunnen
inzetten voor team 4. Dit kost €2000
euro.
€1500 euro per team om in te
zetten. Er is besproken om een
gedeelte hiervan in te zetten voor
constructiemateriaal voor de TSO
9
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21:30
–
21:40
21:40

Formatie

Informere
n

Schooltijden

Informere
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TSO programma is ongeveer rond.

–
21:45

11

21:45
–
21:50

Verkiezingen

12

21:50
–
22:00

Rondvraag

n

-

1 sportactiviteit op het
grasveld, vaste dagen.
- Speelplein: vrijspelen
- 2 of 3 activiteiten binnen.
- Constructiemateriaal op een
vaste plek in de school
- Kinderen kunnen inschrijven.
Dit komt nog terug in de werkgroep
schooltijden.
Er lopen gesprekken met
Humankind over het afnemen van
uren. Wellicht dat ouders de keuze
kunnen maken voor 17.30 of 18.30.
Hierover komt binnenkort uitsluitsel.

Informere
n

De verkiezingen moeten opgestart
worden. Morgen komt een
Grasbabbels uit. Oproep plaatsen.
Aanmelden t/m 29 mei. Bij
voldoende aanmeldingen
verkiezingen houden.
Is de volgende vergadering ook
digitaal? Het streven is om de
laatste weer fysiek te doen, met het
nieuwe mr-lid.
Is pinkstermaand vrij? Ja.
Klopt het dat kinderen die tussen
maart en juli vier worden een beetje
tussen wal en schip vallen? Is
hierover nagedacht? Hier is zeker
over nagedacht. Besluit genomen
door Eduquaat en Meerderweert om
te wachten tot 1 juni. Dit omdat
kinderen net vier zijn, moeten
worden afgezet aan het schoolplein,
er moet afstand gehouden worden,
erg ingrijpend voor een net
vierjarige. Hopelijk kunnen ze 1 juni
starten.
Team 4 maakt zich zorgen, alle
leuke dingen van team 4 gaan niet
door. Hoe gaat het afscheid nemen?
De wens is om alleen met groep 8
afscheid te nemen. Wat is er
mogelijk?
Het is nu heel lastig om iets te
organiseren. Het is nu nog heel
onduidelijk wat straks mag. Er gaat
een afscheid komen, maar hoe…
het is even afwachten wat de
protocollen gaan zijn.
Gaat Swim2Play volgend jaar door?
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Nog niets over gehoord. Het
zwembad is wel open, maar verder
nieuws hierover is er nog niet.
Er gaan vast nog kindoudergesprekken komen. Misschien
kan er gevraagd worden naar tips
en tops voor het geval het nog een
keer gaat komen. Goed idee. Vivian
heeft er ook over gedacht om een
enquête te houden, maar dit is wel
lastiger.
Volgende keer op de agenda:
- Interessant artikel
- Gezond beleid/gezonde school
(Willen we schoolfruit? Willen we
een beweegcoördinator? Gaan we
voor status ‘gezonde school’?
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