Notulen MR-VERGADERING 17 september 2020
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: obs de Hofmaat
Aanwezig:
Voorzitter: Olaf
Notulist: Henrieke
Verder aanwezig: Celine, Petra, Gabriëlle, Ans, Ivon
1. Opening
• We besluiten dat wij vanaf nu de vergadering om 19:30 starten.
2. Notulen van de vorige vergadering, 16 juni 2020.
• Bert Izaks schuift maandag bij de ingelaste vergadering van het CvB
aan in plaats van deze vergadering. Deze is gecanceld. Wordt later
vervolgd

3. Ingekomen post
• "Onze school"

4. Mededelingen
• Olaf mailt het secretariaat voor een basis MR cursus voor onze
nieuwe leden.

5. Vergaderdata doornemen
• Goedgekeurd

6. GMR
• Ans zit niet meer in de GMR. Wij moeten vanaf nu wachten op
stukken die wij van de GMR krijgen, voordat wij ze kunnen
bespreken. Voor nu is er niets te bespreken.
• Het secretariaat zal naar onze MR-mail notulen versturen. Tot nu
toe hebben we nog niets ontvangen.

7. Schoolontwikkelingen/ kwaliteit

•

•

De eind Cito toetsen worden, tussen nu en de herfstvakantie,
afgenomen. Deze zouden eigenlijk eind vorig schooljaar afgenomen
worden. Door Corona nemen we ze nu begin van het schooljaar af.
Wij zijn begonnen met het traject begrijpend lezen. We zijn positief
gestart.

8. Jaarverslag 2019-2020
• We bespreken dit samen. De MR geeft instemming. Olaf
ondertekent het verslag.

9. Faciliteitenregeling
• Olaf heeft nog geen terugkoppeling van onze vorige voorzitter
gehad. De aanvraag is naar het bestuur gestuurd, maar nog geen
reactie terugontvangen.
10.Concept MR-jaarplan (te maken door Olaf)
• Hier komt Olaf op terug. Wanneer deze klaar is, zal hij ons deze
toezenden.

11.Informatieavond
• Deze heeft niet op school plaats gevonden voor groep 2 t/m 7.
Groep 1 en 8 wel. Voor groep 1, omdat voor hen alles nieuw is en
voor groep 8, omdat daar het vervolgonderwijs en de Cito
besproken wordt.
• Groep 1 t/m 8 heeft een filmpje van Gabriëlle en de informatie van
hun groep ontvangen. Deze zijn door de ouders goed ontvangen.
• We hebben het nog even gehad over het nieuwe wegbrengen. De
voors en de tegens.
• We bespreken ook of dit blijvend is, of dat we volgend jaar weer op
de oude voet verder gaan. Daar is op dit moment nog geen
standpunt over ingenomen.
12. Ingelaste MR vergadering “Huisvesting” met het CvB
• In 2024 zal onze planvorming plaatvinden, wij vallen in fase 2 (2428) qua planvorming, maar het kan zo zijn dat er pas gebouwd
wordt in fase 3 (29-34). Hierover worden wij 22 september bij
gepraat door het CvB. Deze vergadering is, door omstandigheden
binnen het CvB, afgezegd. We krijgen hiervoor een nieuwe datum.
• Voor deze vergadering kunnen wij als voorbereiding het IHP
(integraal huisvestingsplan) doorlezen. Deze heeft Gabriëlle ons
doorgestuurd.

13.Communicatie
• We hebben het over het gebruik van Parro gehad. Zowel over de
groep als de privégesprekken met de ouders. Ouders zijn nog
steeds positief over Parro.
• Er worden ook nog punten door de ouders ingebracht omtrent
communicatie die zij vanuit de andere ouders hebben meegekregen.
14. Vervanging
• Bij ziekte zou het kunnen dat ouders (met onderwijsbevoegdheid) in
kunnen vallen op de school van hun kinderen. De ouders van de MR
moeten hier hun instemming voor geven. Dit punt wordt
aangedragen doordat, door Corona, leerkrachten die verkouden zijn
niet voor de klas mogen. Er zijn te weinig invallers in de invalpool,
vandaar dit punt.
• In eerste instantie geeft de oudergeleding nog geen instemming.
Mocht de situatie zo worden dat echt de nood aan de man is, dan
kunnen we het alsnog overwegen.
15. Sponsoring
• Het voorstel is de Regiobank Neede. Dit bedrijf voldoet aan de eisen
van een sponsor voor een school. Bij deze is het goedgekeurd. De
shirtjes zullen dan rood worden in plaats van de blauwe kleur die wij
al vele jaren dragen.

16. Rondvraag
• -

Henrieke
Olaf
Olaf

Vergaderingen vanaf nu op 19.30 laten starten
Bestuur secretariaat mailen voor de basis MR-cursus (Celine en
Petra)
MR jaarplan maken en naar MR-leden versturen

