Datum:
Plaats:
Voorzitter:

9-11-2020
Tijd: 20.00 – 22.00
Google Meet (link volgt via de app of mail)
Rob Wilting
Notulist:
Anouk van Sambeek

MR Notulen
1. Besloten deel vergadering (indien van toepassing)

nvt

2. Opening
● Hoe zit iedereen erin vanavond
begroeten elkaar
● Vaststellen notulen
Geen opmerkingen
● Punten rondvraag
Anouk: MR mail nieuwe mailadressen komt eraan. Anouk test of de office mail
het nog doet. De mailtjes komen niet meer binnen op de office mail.
● Ingekomen stukken/ email
Geen
● Mededelingen (GMR, ouderkring, etc)
Geen mededelingen vanuit de GMR en ouderkring
● Audit uitgesteld ivm corona
Van 19 november, max 4 mensen in een ruimte is de afspraak, er komen er
dan
10 mensen op je school. Dit is te veel. Komt later nog een nieuwe datum.
Bianca wordt op de hoogte gesteld als er een nieuwe datum is.
Wel verwachten we dit schooljaar een inspectiebezoek. Ergens in het voorjaar
2021.
3. Terugkoppeling digitale ouderavond (opiniërend)
Mooie opkomst van ouders. Prima alternatief in deze tijd. Was voornamelijk
informatief vanuit Monique. Leuke filmpjes van de school, even een inkijkje. Hoe gaan
we School in Bedrijf vormgeven. AVG technisch en digitaal. Denken aan een mooi
filmpje om te kijken wat we op school doen. Hier sparren we nog over. Wel
belangrijk, laagdrempelig, vanuit thuis iets te zien.
4. Stand van zaken Stokstaartjes (informerend)
Er is een plan opgezet voor deze groep.
Via ouderportaal worden ouders geïnformeerd. Noortje en Monique hebben de
afgelopen 2 weken in de klas erbij gezeten om bepaalde kinderen aan te sturen. Om
zo de kinderen weer in een opwaartse spiraal te krijgen. Dit vanuit Marcel van Herpen
geadviseerd.
Fides start 10 november in de groep, voor een positieve klassenklimaat en
zelfvertrouwen voor de kinderen en leerkrachten. Werkt veel met beelden/symbolen.
Zo worden de kinderen gecoacht om gevoelens te herkennen en mee om te gaan.
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5. Eindconclusie E-toetsen Cito LOVS (discussiërend)
E toetsen zijn in september/oktober afgenomen, dit door corona periode later. Goed
bekeken en besproken in het team. Groep 7 en 8 van dit schooljaar vallen op. Hoe
gaan we de achterstanden inhalen. Subsidie is toegekend. Natasja wordt extra
ingezet. Leerkrachten hebben ook nog punten ingebracht na hun observatie van hun
groep. De bovenbouw hebben een gedegen plan van aanpak gemaakt.
24 uur in de week komt er een onderwijsassistente extra tot de zomervakantie.
6. Social media / telefoongebruik (discussiërend)
● Huidige situatie in de bovenbouw
● Schoolbeleid?
Afspraken zijn: mobiel in school uit. Ook op het schoolplein uit. Heb je toch je
mobiel ergens voor nodig overleg met leerkracht. Regels staan in Classroom
van de bovenbouw.
Ook zien ze snackmoment ongezonde traktaties, even herhalen op
ouderportaal gezonde tussendoortje
7. Huishoudelijk reglement (besluitvormend)
Is al akkoord. Nog een aantal aanpassing doorgevoerd ten aan zien van termijnen MR
leden. Rob past deze direct aan in het document.
8. Formatieoverzicht nav teldatum leerlingen 1-10 (informerend)
191 leerlingen oktober 2020. groei van 2 leerlingen.
9. Concept schoolbegroting 2021 (informerend)
● Zie bijlage
Is nog een conceptvorm. Geen rare dingen. Extra huurinkomsten, meer geld
voor uitjes en aanschaf voor activiteiten in je groep. Tuincommissie meer
begroot. Meubilair voor de bovenbouw.
10. Folder Molenwijk-Humankind in de maak (informerend)
Borden op het pand. Nu komt een folder met die foto’s en tekst. Samen met
Humakind.
11. Punten uit rondvraag, agendapunten volgend overleg en afsluiting
Noortje zou het fijn vinden om op maandag fysiek te vergaderen als dit weer mag ipv
op dinsdag.
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