Notulen MR vergadering 19-05-2020
Aanwezig: Bart Kroon, Femke Wenting, Stans Jetten, Ron van de Goor

Notulist: Bart Kroon
Agenda:
Opening
1. Formatie en groepsindeling
2. Afbeeldingen KEC
3. Toelichting trendanalyse
Hoe heeft de school gescoord en wat gaan we op basis van deze gegevens doen?
4. Start groep 2/3
Geluiden vanuit ouders. Ervaringen uitwisselen.
5. Start Mikado
Geluiden vanuit ouders. Ervaringen uitwisselen
6. Communicatie/ouderbetrokkenheid
Wat vinden jullie als ouders van de communicatie tussen ouders en school? Hoe kan
deze nog verbeterd worden? Welke stappen kunnen gezet worden op het gebied van
ouderbetrokkenheid?
7. Mededelingen
8. Rondvraag

Opening (19.00)
We luisteren even naar de persconferentie van Mark Rutten ivm nieuwe regels
rondom de corona.
Korte toelichting van Stans wat de punten voor vanavond zijn.
Er worden geen extra punten aangebracht.
1. Formatie en groepsindeling.
Werkverdelingsplan Stans licht het document toe.
Groepsindeling wordt besproken en toegelicht waarom de groepen zo tot stand zijn
gekomen. We houden 5 groepen en dat is groot positief punt.
Ook de leerkracht bij iedere groep wordt besproken. De oudergeleding MR geeft
akkoord voor deze indeling. Deze info is inmiddels ook gedeeld met alle ouders.

2. Afbeelding KEC.
Er zijn wat foto’s beschikbaar hoe het KEC eruit komt te zien.
De plattegrond van het gebouw staat vast. De foto’s van de inrichting is puur voor
inspiratie beelden. Bart en Ron nemen het stapeltje info mee en lezen dit door.
Opmerkingen mogen we hierop schrijven.
Ron bekijkt dit als eerste, Bart tweede en geeft dit terug aan Stans.

3. Toelichting trendanalyse:
Hoe heeft de school gescoord en wat gaan we op basis van deze gegevens doen?
Wat gemeten wordt begrijpend lezen/ rekenen/ spelling/ woordenschat.
Er zit een voorzichtige stijgende lijn in. Nu moet dit worden doorgezet.
Complimenten aan het team.

4. Start groep 2/3:
Geluiden vanuit ouders. Ervaringen uitwisselen.
Wij hebben als oudergeleding geen berichten uit het veld.
Natuurlijk is er door de COVID-19 situatie ook minder communicatie aan school.
Maar als er klachten zijn dan hoor je deze meestal toch wel.

5. Start Mikado
Geluiden vanuit ouders. Ervaringen uitwisselen.
Wij hebben als oudergeleding geen berichten uit het veld.
Natuurlijk is er door de COVID-19 situatie ook minder communicatie aan school.
Wel is het wat drukker met de taxi’s. Zeker als zij zich opstellen aan de zijkant om achter door
de poort naar beneden het schoolplein op te rijden. Als de poort dan dicht zit dan blokkeren
ze de oprit naar de Niersdijk en kun je er niet meer door met de fiets.
Er is meer dan voldoende begeleiding geregeld door de Mikado dat alles goed verloopt.
De kinderen zijn al wel aan elkaar gewend en ook de leerkrachten. Compliment ook hier aan
beide kanten dat het zo soepel verlopen is.

6. Communicatie / ouderbetrokkenheid:
Wat vinden jullie als ouders van de communicatie tussen ouders en school? Hoe kan deze
nog verbeterd worden?
Welke stappen kunnen gezet worden op het gebied van ouderbetrokkenheid?
Natuurlijk is er door de COVID-19 situatie ook minder communicatie.
Er is wel heel wat veranderd in het positieve. Duidelijke nieuwsbrief. Goede berichten op
ouderportaal.
Berichten op Facebook mogen in deze tijd ook zeker wat vaker. Dit wordt goed bekeken en
door veel mensen gedeeld.

7. Mededelingen:
Zittingstermijn Femke

De zitting termijn loopt af op 1 augustus 2021
8. Rondvraag:
Een klein attentie voor de kinderen vanuit de MR in deze corona tijd.
Het budget voor de MR is € 927,- .
Stans gaat kijken wat de mogelijkheden zijn.
Ron , Bart en Femke zullen ook meedenken en zoeken. Als ze iets vinden dan even
delen met Stans.

Einde notulen

