Notulen MR 1 september 2020
Locatie: Luitstraat 9
19.30 – 21.26 uur
Aanwezig: Daphne(voorzitter)David, Felix, Maarten, Marjolein (notulist).
Afwezig:
1. Vaststellen notulen 16 juni 2020
Notulen zijn goedgekeurd.
2. Ingekomen post
Vanuit de oudergeleding zijn er geen bijzonderheden te melden. Ouders lijken
tevreden te zijn over de manier van communiceren.
3. Taakverdeling
We stemmen ermee in dat Daphne voorzitter blijft en Marjolein notulist.
4. Planning vergaderingen met doelen komende maanden.
Goedgekeurd
5. Scholingsbehoefte MR
We komen erop terug na de GMR bijeenkomst
6. Jaarvergadering
Misschien via teams organiseren. Maarten gaat in overleg met Omayra van de OV.
7. Start jaar
Middenbouwouders wel buiten het plein blijven wachten.
Communicatie wordt als positief ervaren door ouders.
Er wordt vaker gebeld om kinderen op te laten halen dit niet alleen bij ons op school,
maar in heel Almere.
We houden ramen open in de klas ook al wordt het kouder. Er wordt prioriteit
gegeven aan ventilatie. Kinderen warmere kleding aanlaten doen.
Kwaliteitskaart
8. Onderwijs op afstand
Het team is bezig met voorbereidingen voor een tweede eventuele toekomstige
lockdown. We communiceren naar ouders dat we hier mee bezig zijn.
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9. Communicatie
In de toekomst alle communicatie via social schools.
10. Bijeenkomst GMR
We hebben ons opgegeven voor De GMR bijeenkomst van 14 september.
Workshopindeling:
Daphne en Felix gaan naar de workshop lerarentekort.
David gaat naar de workshop van de rol van de MR in de GMR
Marjolein gaat naar de workshop veranderingen in de organisatie
11. Katholieke identiteit
We zijn dit jaar gestart met Bijbelonderwijs i.p.v. Hemel in aarde.
Maarten zet in CC een stuk over identiteit en over de nieuwe kerk, Marjolein levert
dit aan.
12. Jaarverslag 2019-2020
Maarten zet er een zinnetje bij dat alle kinderen meedoen en mee hebben gedaan
aan alle activiteiten.
Blz 11. 4.3 stuk verwijderen over technisch lezen. Maarten maakt aanpassingen.
13. Jaarverslag MR 2019-2020
14. Punten vanuit personeel
Binnen het team zijn er geen bijzonderheden.
15. Punten vanuit directie:
• Er is aanvraag gedaan voor subsidie achterstanden Corona periode. Van deze
gelden worden Laura en Kirsten gefinancierd die extra ondersteuning kunnen
geven de komende periode.
• Sinterklaas: Maarten geeft aan dat in het overleg tussen de Almeerse scholen
binnen de katholieke scholen er geen zwarte pieten meer worden gedaan. Wat
wel de invulling wordt, ligt bij de OV.
Samenwerking tussen de scholen moet worden besproken.
16 rondvraag
Geen rondvraag
Actielijst
Wat:
Maarten: Jaarvergadering
Gaat in gesprek met OV over
manier van invulling
Jaarvergadering

Evaluatie:
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Maarten: CC * identiteit
• Communicatie
over de
voorbereidingen
over een
eventuele
toekomstige
lockdown

Schoolgids en jaargids

Maarten zet in CC een stuk over identiteit
en over de nieuwe kerk.
Over communicatie via social schools
wordt er in de CC geschreven.

Maarten maakt Aanpassingen.

