MR vergadering 29 september 2020
Agendapunt
Corona

Jaarplan /
gezonde
school

Notulen
Anne heeft aan het eind van de middag nieuwe richtlijnen van het
bestuur ontvangen, nog geen tijd gehad om deze door te nemen.
Wat betreft uitvallen van leerkrachten is ook nog weinig te zeggen.
We kunnen veel intern oplossen, mits er niet teveel leerkrachten
tegelijk uitvallen. Er kan eventueel ook nog binnen Eemvallei
geschoven worden met personeel (onderwijsassistenten) om
tekorten op te vangen. Leerkrachten kunnen binnen één dag getest
zijn en uitslag krijgen. Binnen het bestuur wordt gekeken naar
commeciële testen, waar je binnen 2 uur de uitslag krijgt.
We gaan aan de slag met "gezonde school" vanuit het oogpunt van
bewegend leren (komt in een kwaliteitskaart). B-fit nemen we hier in
mee.

Actie door...

We krijgen bijscholing in Kleuterlab en Juniorlab
(www.hetkleineavontuur.nl)
Vraag van Jurre: in het jaarplan wordt gesproken over 10-14-scholen:
gaan we die kant op? Anne en Cindy hebben zich hier vorig jaar in
verdiept. Er is contact gelegd met het vakcollege Maarsbergen om
kennis en vaardigheden uit te wisselen. Het is dus niet de bedoeling
dat wij zelf een 10-14school worden, maar dat we profiteren naar
elkaars sterke punten.

Mededelingen

Handle with
care

Jaarplanning

We mogen ook genieten van wat we al bereikt hebben, in
vergelijking met andere Eemvalleischolen lopen we echt voorop.
• Leerlingaantal staat op1 oktober op 164(+6). De verwachting
is dat we aan het eind van het schooljaar op 2 klassen van 30
kleuters zitten. We krijgen ook met regelmaat ook kinderen
op jongere leeftijd uit Renswoude (was altijd al wel wat
instroom op latere leeftijd)
• Binnen de stichting loopt het leerlingenaantal wel sterk
terug, er moet €400 000 bezuinigd worden.
• In april bestaat de school 40 jaar. We hopen dan dat we een
feest ala startfeest XXL kunnen organiseren met ouders.
Mocht corona roet in het eten gooien, organiseren we in
ieder geval feestelijkheden voor de kinderen.
Pilot gaat starten, Leontien is contactpersoon. MR moet instemmen
met de pilot. Ouders worden voor 1 november geïnformeerd, deze
brief moet nog wel worden herzien. Anne gaat hier aan knutselen en
stuurt een nieuwe versie rond.
Stappenplan: politie krijgt melding, die communiceert naar
leerplicht, leerplicht communiceert naar school.
Vergaderingen op:
24 november 2020
26 januari 2021
23 maart 2021
25 mei 2021
29 juni 2021

Anne

Notulen
vorige keer

Enquête
schoolleider

Kwaliteitsen
ambitiekaart
en
Rondvraag

Cindy gaat het MR-mailadres beheren.
Notulen van MR gaan standaard ook naar Marian (GMR), verzoek
aan Marian om de notulen van de GMR ook naar de MR te sturen.
GMR: nog geen input
De vraag is: is er behoefte aan een vervolgenquête? Wij vermoeden
dat Anne niet gemist wordt in het opzicht van fysieke aanwezigheid.
We bespreken in januari weer hoe het er voor staat, wat we vanuit
ouders of het team gehoord hebben.
Leontien en Nelleke maken een opzet voor de bespreking van de
ambitie en kwaliteitskaarten.

Leontien
Nelleke

Jurre: Er komt informatie via verschillende kanalen binnen (Parro /
mail). Ervaren andere ouders dit ook als probleem?
Cindy: In de ouderresponsgroep is dit ook naar voren gekomen.
Advies: gebruik Parro als hoofdcommunicatie-orgaan. Dus stuur je
toch een mail (bijvoorbeeld in verband met de bijlage), meld dan via
Parro dat je een mail hebt verstuurd over dat onderwerp. Goed om
nog eens met het team te bespreken?!

Anne

