Notulen MR 19 januari 2021
Locatie: vanuit huis
19.30 – 20.22
Aanwezig: Daphne(voorzitter)David, Felix, Maarten, Marjolein (notulist).
Afwezig:
1. Vaststellen notulen 24 november 2020
Notulen zijn goedgekeurd.
2. Ingekomen post
Geen ingekomen post
3. Tussenevaluatie Corona tijd.
David geeft aan het fijn te vinden om als ouder nog een extra mail te ontvangen over
het vinden van de benodigde documenten. We mailen vervolgens via Social schools
een planning naar ouders over waar alle materialen te vinden zijn.
Rapporten mee naar huis en rapport gesprekken gaan niet op de geplande datum
door. Wanneer wel hangt even af vanaf wanneer de scholen weer open zullen gaan.
Adviesgesprekken groep 8.
Maarten gaat morgen in gesprek met PO/VO over de advisering.
Inschrijving op VO scholen blijft waarschijnlijk 1 maart.
Maarten gaat deze week in gesprek met PO/VO en bestuur.
Maarten deelt begin volgende week informatie over groep 8 advisering en
procedure.
Zoals de planning van het bestuur nu is nemen we op woensdag na de
voorjaarsvakantie de Cito toetsen af.
4. Corona gelden.
We weten nog niet hoeveel dit zal zijn. We krijgen hier nog uitsluitsel over.
5. Formatie
We gaan volgend jaar hoogstwaarschijnlijk starten met 11 groepen. Financieel ziet
het er iets positiever uit dan voorheen. Waarschijnlijk kan Sjarina aanblijven.
Maarten gaat binnenkort in overleg met bestuur over de begroting voor volgend jaar.
6. Vanuit directie/ team/ ouders
Team: Alle kinderen zijn in beeld, heel fijn.
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Directie: Laura start na de voorjaarsvakantie weer voor 3 dagen.
Alert blijven op werkdruk bij leerkrachten.
Veel complimenten van ouders over de manier waarop het onderwijs is
georganiseerd.
Ouders: Weinig contact met andere ouders, dus weinig te melden.
7. Evaluatie Sint en Kerst
Sinterklaas was leuk. Is niet geëvalueerd in team. De brief vanuit het bestuur over de
pieten situatie was duidelijk. De kinderen hebben genoten van een leuke feestdag.
Kerst was gezien de omstandigheden leuk.
Rondvraag: x
Volgende MR vergadering is 16 maart.
Concept jaarkalender bespreken
Contributie ouderbijdrage
Geen rondvraag
Actielijst
Wat:
Daphne: neemt contact op
met Yvet van de OV over
contributie ouderbijdrage
Marjolein: Stuurt een uitleg
in Social schools naar
ouders groep 5/6 over het
waar te vinden van
materialen.

Evaluatie:

