Notulen MR-VERGADERING 13 oktober 2020

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: obs de Hofmaat. (Later besloten om dit via Google Meet te doen
ivm de ontwikkelingen en restricties rondom Corona)
Voorzitter: Olaf
Notulist: Henrieke
Verder aanwezig: Gabriëlle, Petra, Celine, Ivon, Ans (iets later), Bert Izaks

1. Opening
•

Bert Izaks zit er deze bijeenkomst bij om zich voor te stellen en een
keer mee te vergaderen.
Bert en de oudergeleding stellen zich aan elkaar voor.

2. Notulen van de vorige vergadering 17 september
•

Celine en Petra gaan de MR basis compleet volgen.

3. Ingekomen post
•
•

Olaf heeft een email ontvangen uit de buurt over de
verkeerssituatie. Hier komen we later op terug
Info-MR.

4. Mededelingen
•

Gabriëlle: onderzoeken ventilatie en loden leidingen zijn geweest.
Ventilatie zomerstand is goed. De winter niet. We moeten zoveel
mogelijk luchten. Ouders adviseren de kinderen een extra trui/jasje
mee te laten nemen ivm de kou.

5. GMR
•
•

We bespreken de ontvangen notulen.
Bert geeft verduidelijking op onduidelijkheden vanuit de notulen en
de situatie hoe die nu is.

6. Vaststellen jaarplan MR
•

•

We bespreken het concept-plan. Daar waar nodig worden
aanpassingen gedaan.
We hebben een speerpunt toegevoegd voor komend jaar:
“Toekomst basisonderwijs”. Niet dat wij al bij het plan voor de
toekomstscholen aan de orde zijn, maar wel om te kijken of wij in
aanmerking komen voor evt. nieuwe ventilatie, kozijnen etc. Dus
wel een vast agendapunt van maken.
Olaf past het aan en dan is het plan vastgesteld

7. Jaarverslag MR
•
•

Op een aantal aanpassingen na is deze goedgekeurd.
Henrieke zorgt voor deze aanpassingen en dan zal deze ook op de
site geplaatst worden.

8. Formatieoverzicht naar aanleiding van teldatum 1 oktober
•

•

149 leerlingen per 1 oktober 2020. Dit zal op dit moment betekenen
dat we volgend jaar 6 groepen mogen formeren. Dit wil nog niet
zeggen dat dit ook zo is volgend schooljaar.
Bert geeft nog wat uitleg over vernieuwingen die er gaan komen.
Financieel gezien.

9. Faciliteitenregeling
•
•

Langlopend verhaal.
Het blijkt dat onze begroting (voor een IPad) niet is aangekomen bij
de stichting. Deze zal dus helemaal opnieuw ingediend moeten
worden. Olaf zal dit gaan regelen.

10. Verkeersveiligheid
•

•

Olaf en Gabriëlle hebben een mail ontvangen uit de buurt van
school ivm de verkeersveiligheid rondom school. Auto’s worden
verkeerd geparkeerd, er ontstaan dan onveilige situaties tijdens het
oversteken. We zijn hierover al veel in overleg geweest met de
buurt. Er zijn al aanpassingen gedaan. Er zouden nog boa’s komen
controleren, dat is nog niet gebeurd tot op heden.
Het was ook geen aanval richting school, maar er is wel zorg. Wij
kunnen ouders aanspreken wanneer wij iets zien. Maar het is ook de
verantwoordelijkheid voor de ouders zelf.

•
•

Ook de verkeersouders kunnen misschien nog iets voor ons
betekenen. Deze zullen worden benaderd door Gabriëlle.
De klaar-overs zijn deze week sinds lange tijd weer gestart met het
brigadieren.

11. Corona (n.a.v. persconferentie 13 oktober 2020)
•
•

•
•

•

Aantal personen bij elkaar is verminderd met 4 personen bij elkaar
per dag. Ook buiten niet meer dan 4 personen bij elkaar.
Wij zitten midden in de oudergesprekken. Tot en met vandaag zijn
de ouders nog op school geweest. De gesprekken na vandaag zullen
met ouders online of telefonisch gaan plaatsvinden. Uitzonderingen
zullen mogelijk zijn.
Externen in de school. Als MR zijn wij ervoor dat deze gewoon de
school binnen mogen komen.
Het brengen en ophalen: ouders zullen zich wat meer moeten
verspreiden, eventueel een mondkapje. Hier zullen we via Parro de
ouders nog een keer op attenderen. De bovenbouw proberen te
stimuleren zoveel mogelijk alleen te komen.
Schoolfruit: ouders met mondkapjes en handschoenen helpen
snijden.

12. Schoolontwikkeling/kwaliteit
•
•

•

Toetsen zijn net afgenomen maar het totaaloverzicht is er nog niet
Aurora (IB-er) heeft een lijn ontwikkeld voor de meer begaafde
kinderen. We hebben het op het gebied van rekenen, taal en
algemeen.
Begrijpend lezen loopt. We zijn bezig samen lessen te
ontwikkelen/voor te bereiden.

13. Communicatie
•

Parro, daar hebben we het de vorige vergadering ook over gehad. Is
nog niet opengezet door alle groepen. Wordt wel gewaardeerd door
de ouders als het mogelijk is te communiceren via de 1 op1 Parro
gesprekken. Gabrielle gaat dit nogmaals met het team bespreken.
Ook in de maandkalender de kaders benoemen, zodat het voor
iedereen duidelijk is waarvoor je de 1 op 1 gesprekken in Parro
kunt/mag gebruiken.

14. Rondvraag
• -

Punten voor CvB:
-

Aktiepunten:
Gabriëlle

Olaf
Henrieke
Olaf
Gabriëlle
Gabriëlle

In de maandkalender nogmaals attenderen op warme
kleding voor de kinderen die naar school komen. Dit ivm het
vele ventileren wat we moeten. Dan kan het nog weleens
koud zijn in de klas.
Jaarplan aanpassen en origineel versturen. Henrieke zet
deze dan op de site.
Jaarverslag aanpassen, versturen naar MR en op de site
zetten.
Faciliteitenregeling opstellen en naar de Stichting opsturen
Verkeersouders benaderen of zij nog iets kunnen betekenen
voor de verkeerveiligheid rondom school.
Leerkrachten benaderen om de Parro 1-1 gesprekken open
te zetten voor alle ouders en in de maandkalender de kaders
te beschrijven waarvoor deze gesprekken bedoeld zijn.

