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Agenda:
1. Mededelingen
2. Evaluatie Corona maatregelen
3. Gezond school beleid
4. Trendanalyse:
5. Jaarverslag MR opstellen:
6. Jaarplanning aanpassen:
7. Nieuw activiteitenplan opstellen:
8. Schoolgids doornemen
9. Zwarte pieten discussie volgend schooljaar
1. Mededelingen.


Koffiekamer wordt een nieuw lokaal voor de Mikado.
Ze hebben nog gekeken naar andere lokalen zoals het huidige kleuterlokaal en waar nu groep
3 zit maar dat vindt het Maria Goretti team geen goed plan.
Het wordt een proefperiode want ze werken groep overstijgend en ze moeten dan een paar
keer door de ruimte van de kleuters.
Koffiezet apparaat gaat naar de bibliotheek, koffiekamer wordt dan opgeheven. Team heeft
op dit moment toch al gescheiden pauze tijden.



Er zijn vast 5 studiedagen ingepland gespreid door het jaar heen. Deze zijn al vast gelegd.



Schoolgids wordt door Isabel gestuurd via de mail. Deze is nog niet af.
Als deze binnen 3 a 4 weken in onze mailbox zit dan is dat geen probleem. Wij lezen dit door
en sturen advies en aanvullingen indien nodig.



Henk Nieborg wil uitleg komen geven over de verbinding en samenwerking tussen OR – MR –
schooldirectie. Dinsdag 1 of Donderdag 3 september 2020 van 19:30 tot 21:00. De voorkeur is op
1 September.

2. Evaluatie Corona maatregelen.
Het team heeft moeten werken volgens de nieuwe maatregelen ivm de corona.
Nu zijn de regels wat versoepeld. Maar er is wel een overleg geweest in hoeverre weer
teruggaan naar de “normale” oude regels.
Buiten spelen willen de kinderen wel weer allemaal tegelijk. Ze missen het samen spelen.
Docenten geven ook aan dat het fijner zou zij om met meer docenten tegelijk op het
schoolplein te staan.
Ouders wel of niet de school in. Kinderen zijn wel een stuk zelfstandiger geworden maar het
contact en even gauw een docent of ouder aanspreken is er niet meer bij.
Na de zomervakantie weer ouders toelaten in de school.
Ook de traktatie in de klassen met een verjaardag gaan we weer doen.

3. Gezonde school beleid:
Waar willen we ons op ontwikkelen is de vraag geweest in het begin van het jaar.
Een puntje hiervan was een gezonde school. Aan dit punt willen ze volgend schooljaar
werken. Hoe kunnen we dat vormgeven.
Je kunt hier ook een certificaat voor krijgen.
Er zijn bedrijven die fruit / groenten pakketten leveren aan scholen. Dit is besproken geweest
maar dan komen er bijv 10 meloenen en 15 komkommers en die moeten dan gesneden
worden in de ochtend en dat is tijdrovend.
Misschien ook tijdens een ouderavond aankaarten of er ideeën zijn en om alle ouders te
informeren hierover zodat het ook draagkracht krijgt.

4. Trendanalyse:
Hoe hebben de leerlingen het tijdens het thuiswerken gedaan ?
Er is wel besloten om de cito toetsen te doen. In overleg met het team is er besloten om toch
de cito’s te doen als graadmeter.
-

Resultaten begrijpend lezen is de onderbouw gegroeid.
Bovenbouw 6-7 is begrijpend lezen gezakt.
Rekenen in de gehele lijn is het niveau een klein beetje gezakt, voor rekenen is wel
begeleiding nodig en uitleg.
Speling stonden we goed voor en dat is ook zo gebleven.
Woordenschat is het niveau flink gezakt.

5. Jaarverslag MR opstellen:
Stans maakt een nieuw jaarverslag en stuurt dit via de mail.
Zij heeft de notulen doorgelezen en hier de belangrijkste punten eruit gehaald en deze in het
verslag geplaatst.

6. Jaarplanning aanpassen:
Er staan aan aantal taken op de planning die op het verkeerde moment zijn ingepland. Te
laat of te vroeg in het schooljaar.
We passen de planning aan zodat het een logischer verloop heeft.
Activiteitenplan komt in de eerste vergadering.

Data voor de nieuwe vergaderingen.
- Dinsdag 1 September 2020 wordt de avond met Henk Nieborg.
- Dinsdag 8 September 2020 19:00 tot 20:30
- Dinsdag 24 November 2020 19:00 tot 20:30
- Dinsdag 12 Januari 2021 19:00 tot 20:30
- Dinsdag 16 Maart 2021 19:00 tot 20:30
- Dinsdag 18 Mei 2021 19:00 tot 20:30
- Dinsdag 6 Juli 2021 19:00 tot 20:30

7. Nieuw activiteitenplan opstellen:
Dit punt wordt naar de eerste vergadering van de MR overleggen geplaatst.
Hiervoor moet er wel een concept plan klaar zijn om te bespreken.

-

In het plan van vorig jaar stonden nog twee punten:
Samenwerking met de directeur “op tandem met de directeur” dat is nog niet gerealiseerd.
Zichtbaar maken van de MR en wat we doen. Dit kan ook beter.
- Puntje hiervoor is al om de communicatie tussen OR en MR en directie te verbeteren.
- Zichtbaar maken van de MR komt ook op de planning.

8. Schoolgids doornemen:
Deze wordt gestuurd via de mail zodra deze af is

9. Zwarte pieten discussie volgend schooljaar
Er is een stemming geweest tussen de leerkrachten
Er zijn verschillende opties ter tafel gekomen.
In de discussie is ervoor gekozen om niet de ouders erbij te betrekken.
De keuze in welke vorm het sinterklaasfeest zal plaats vinden. Wordt door het team gekozen
en gedragen.
Het plan is om het Sinterklaas journaal hierin te volgen en op basis van hiervan het feest af te
stemmen.
De MR stemt hiermee in.

10. Rondvraag:
Ron geeft aan dat de communicatie rondom het eindfeest van groep 8 beter had kunnen
gaan. Wij zijn hier het allemaal mee eens. Open communicatie is heel belangrijk in deze.
Eerder contact zoeken met elkaar om dingen door te spreken als je ergens mee zit.
Etentje met de MR moet we plannen in het begin van het nieuwe schooljaar.

