Notulen MR-vergadering 3 november:
Online vergadering
Aanwezig: Laurien Vos (not) , Sharifa Luqman, Ellen Jansen namens de ouders
Suzanne v Lier (vz), Joke de Hoogh, Margo Kristo namens de medewerkers
Rob Schimmel(dir)

Rob over financiën ouderbijdrage:
- Aardig wat geld over van de ouderbijdrage door het ‘rare’ schooljaar, waardoor o.a. de schoolreizen/kamp niet
door konden gaan. Ouders kunnen geld terugvragen. Deze teruggave is nog niet verwerkt in het jaarverslag.
Positief resultaat van €6000,- Overschot mogelijk ingezet. Schoolreisjes, vervoer en bussen ieder jaar duurder, ouderbijdrage blijft gelijk.
- Niet alles uitgeven. Extra buffer voor volgend schooljaar.
Jaarplan:
- Volgende keer bij vragen bespreken.
- Evaluatie was niet meegestuurd.
- Waar kunnen we mee verder?
- Jaarplan en evaluatie worden opnieuw verstuurd.
Corona-subsidie:
- Subsidie om achterstanden door Corona in te halen. Rond de €20.000.
- Hoe jonger de kinderen, hoe meer ze vooruit gegaan waren. De oudere leerlingen gingen juist iets minder goed
lezen of bleven stabiel. Daarom zetten we in op lezen/leesmotivatie.
- Promotie-activiteiten voor boeken.
- Oprichten boekenraad, leerlingen mogen meebeslissen over de aanschaf van nieuwe boeken.
- Vier keer per week met iemand erbij tekst lezen, voor de zwakkere lezers.
Onderwijsinspectie:
- Afgelopen twee jaar wordt er thema-onderzoek gedaan.
- Hoe ziet leerlingenpopulatie eruit?
- Wat doe je als school aan kwaliteit?
- inspectie controleert vooral de opbrengsten.
- Nu scholen 1 keer per 4 jaar. Door Corona anders. Nu digitaal thema-onderzoek op vrij korte termijn.
- Verbeterpunten uit jaarplanactiviteiten. Actueel thema is nu lezen.
- Daarnaast andere manier van rekenen in de middenbouw met montessorimateriaal. Er is door een UPvA
student onderzoek gedaan naar rekenmotivatie en rekenangst. Er was weinig rekenangst en een goede
rekenmotivatie over het algemeen.
Corona, stand van zaken:
- Groep van Margo heeft vrij gehad. Online dingen klaargezet.
- Kinderen met Corona in het gezin worden voorzien van werk. Voor een deel digitaal in de bovenbouw. Hoe
jonger hoe meer concreet werk.
- Er is af en toe wat onduidelijkheid bij ouders door het afgenomen contact. Afstand is groter. Er staat loslopend
personeel op het plein voor vragen.
- Is er de kans dat de scholen dicht gaan?
Basisscholen gaan niet dicht, VO wordt plaatselijk gekeken.
Notulen:
- Jaarplan en evaluatie naar volgende vergadering als punt.
- Financiën zijn gezien en aangenomen.
- Ellen: Kan er geld vrijgemaakt worden voor creatieve activiteiten? Theater? Die zijn door Corona vaak niet
doorgegaan.
Corona-regels:
- Traktatie-beleid aangepast. Kinderen worden in de klas in het zonnetje gezet.
- Gaan wel met een kaartje langs de klassen.
- Kostenaspect. Er wordt nu niet getrakteerd. Elk kind is nu gelijk.
- Wordt nog met het team geëvalueerd.
- Niet alle ouders zijn nog op de hoogte, wellicht nog een keer onder de aandacht brengen.
Wat doen we met Sinterklaas en kerst?
- Geen ouders
- Sint komt voor middenbouw en onderbouw in de klassen, komt op het plein aan.
- Sint op school blijft hetzelfde.

- Surprise maak-avond gaat niet door, kinderen kunnen op school geholpen worden.
- Kerstvoorstelling alleen met leerlingen.
- Wordt met het team nog besproken.
GMR:
- Geen nieuws vanuit de GMR.
- Suzanne kreeg een extra mail over extra financiën voor ‘Zware wijken’
Joke stuurt de mail door en deze komt volgende keer terug op de agenda.
- Extra vergadering 3 november van de GMR.
Rondvraag:
- geen rondvragen!
- Online MR-verkiezing: nog nooit zoveel reacties gehad als nu. Graag erin houden.
Nieuwe datum MR-vergadering
19 januari om 20.00

