MR vergadering 23 maart 2021 (Via Teams)
Aanwezig: Oscar Bloem, Jurre Brenders, Leontien van Ek, Anne Suijdendorp, Gert-Jan de Wilde en
Cindy Blom
Agendapunt

Notulen

Check in en
agendavaststelling

Geen aanvullingen voor de agenda.

Mededelingen/
ontwikkelingen
Corona
Ontwikkelingen

Maatregelen blijven voorlopig van kracht! Gelukkig nog
geen groepen in quarantaine. We houden ons aan de regels
van de GGD. We volgen ook de regels vanuit de beslisboom
(www.boink.info)
Leerkrachten kunnen op meerdere plekken een sneltest
laten doen.
De extra ondersteuning voor leerlingen aan de onderkant/
bovenkant krijgt ook steeds weer meer vorm.
Qua ontwikkelingen staat het door de Corona stil. Veel
ontwikkelingen schuiven we door naar volgend schooljaar.
Wereldburgerschap staat ook op dit moment ook stil om te
bekijken waar we precies mee aan de slag gaan.
“Schoolkracht” subsidie zijn we voor uitgeloot.
We kunnen wel vanuit de overheid in het kader van
“Nationaal Programma” subsidie krijgen. Maar het
programma om dit aan te vragen is nog niet klaar. We
kunnen al wel gaan kijken waar we het op de korte en of de
lange termijn willen gaan inzetten. Eind april moet wel
duidelijk gaan worden om hoeveel geld het zal gaan.
Regionaal hebben we ook nog een subsidie ontvangen. Dit
willen we gaan inzetten met “KEK dagen”. Dan komt er een
gespecialiseerde docent een dag in de school. De school
bestaat 40 jaar dus daar zouden we ook graag een deel van
het geld voor willen gebruiken.

Thuisonderwijs

Formatieplan

Er is een mail naar ouders gestuurd maar daar is geen
reactie op gekomen.
Er gaat binnenkort wel een tevredenheidsonderzoek
plaatsvinden voor ouders.
Vanuit de MR: soms zou voor veel kinderen even een
inloop/ start moment online prettig kunnen zijn. Tip voor
evt. volgende thuiswerk periode.
Dit bespreken we naar aanleiding van de het formatieplan
wat we van Anne hebben ontvangen.
Voor volgend schooljaar kunnen we in ieder geval dezelfde
formatie draaien.

Actie
door...

Tussenopbrengsten

Eerste indruk is dat het er goed uitziet.
Het team heeft volgende week een overleg moment om de
gegevens de analyseren.
Op de volgende MR vergadering kunnen we hier wel een
toelichting op geven.
Kinderen waarbij bijzonderheden zijn geconstateerd,
daarbij nemen leerkarchten contact op met de ouders.

Vaste punten:
•
Notulen vorige
vergadering
•
Ingekomen
post/ mail
•
GMR

Notulen zijn goed gekeurd.

Kwaliteit-/ en
ambitiekaarten

We bespreken de kaarten volgens de planning.

Rondvraag en
sluiting

Annick sluit de laatste 2 keer aan.

GMR: Notulen ontvangen van de vergadering van 8
december 2021.

