Notulen MR 24 november 2020
Locatie: vanuit huis
19.30 – 20.15 uur
Aanwezig: Daphne(voorzitter)David, Felix, Maarten, Marjolein (notulist).
Afwezig:
1. Vaststellen notulen 27 oktober 2020
Notulen zijn goedgekeurd.
2. Ingekomen post
Geen ingekomen post
3. Corona-tijd
Maarten heeft deze week een brief over de ventilatie uitgedaan naar alle ouders.
Hierin staat dat de ventilatiesystemen op Crescendo goedgekeurd zijn en naar
behoren werken. Het blijft belangrijk dat we in de klassen blijven ventileren door
deuren en ramen open te houden.
4. Sint
Op de brief van het bestuur naar alle ouders van de stichting scholen zijn geen
reacties gekomen. We gaan dit jaar per klas op bezoek bij de Sint in de gymzaal,
pieten dragen een mondkapje en Sint blijft op afstand. Maarten meldt bij Montessori
dat Sint 4 december in de gymzaal aanwezig is.
5. Communicatie
Gaat prima, geen bijzonderheden.
6. Vanuit het personeel/ directie/ ouders
Directie: We zijn gisteren met het team via teams op kraamvisite geweest bij Laura.
Het gaat goed met moeder en dochter.
Personeel: We zijn blij dat Daphne kan vervangen waar nodig. Verder geen
bijzonderheden.
Ouders: Geen bijzonderheden
7. Begroting
We starten volgend schooljaar hoogstwaarschijnlijk met 10 groepen. In januari wordt
er bekend gemaakt of en hoeveel gelden er nog vrijkomen i.v.m. de Coronacrisis.
Mocht dit een aanzienlijk bedrag zijn, kijken we naar de mogelijkheid om met 11
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groepen te starten. We laten dit punt terugkomen op de agenda van de MRvergadering op 19 januari 2021.
Er moet snel gekeken worden naar de inzet van de werkdrukmiddelen.
8. Leerling populatie
We zien dat de populatie aan het veranderen is, we houden hier als school rekening
mee en passen ons onderwijs op maat zo nodig aan.
9. Opbrengsten (begin) eindtoetsen
We zien dat er in de resultaten achterstanden gekomen zijn, dit kunnen we wel
verklaren d.m.v. de gemiste onderwijsweken gedurende de eerste lockdown op
school. We kijken uit naar de opbrengsten van de midden toetsen en houden hoge
verwachtingen!
10. Rondvraag
geen
11. Afsluiting
Actielijst
Wat:
Maarten: Montesori op de hoogte
stellen van Sint.
Maarten: stuurt formulier naar
Daphne en Marjolein voor
ondertekenen akkoord voor
begroting.
Op de agenda voor volgende
vergadering:
• Evaluatie sint en kerst
• Begroting- extra gelden

Evaluatie:

