Agenda MR vergadering
Dinsdag 17 oktober 2020
19.30-21.30 uur
Aanwezig: maaike, linda, laura, scarlett, fianna
Afwezig: Notulist: fianna

1. Opening en mededelingen MR
2. Vaststellen agenda
3. Notulen MR-vergadering 1-7-2020 en

oké.

6-10-2020 (bijlagen)
4. Ingekomen stukken

Mr magazine wordt doorgegeven onder de leden.

5. Jaarplan MR 20/21 definitief maken
(bijlage)

Jaarplan is definitief vastgesteld.

6. Notulen GMR-vergadering 12-10-2020
en punten voor agenda 1-12-2020
(bijlage)

Yvonne, notulist neemt eind 2020 afscheid.
Sollicitatie is al uitgegaan voor een nieuwe notulist.

-formatieplan bespreken
-nascholing team
7. Stand van zaken in de groepen &
corona update

Leerlingpopulatie. Januari 2021 start de
instroomgroep. Alle inschrijvingen voor komend
schooljaar zijn geteld. Er is een prognose gemaakt
voor 2021/2022: 221 kinderen op school. Dat
betekent een extra groep.
Scarlett heeft met Annelies gesproken over de
huisvesting.
Drukke periode tot de kerst met gesprekken,
registratie, werken aan de nieuwe methodes en
vieringen. Nog wel veel energie in het team.

8. Contact ouders met klas tijdens corona

Minimaal 2 berichten per week van de leerkracht op
Social Schools. In de onderbouw met nieuwe kinderen;
ouders weten niet bij wie hun kind allemaal in de klas zit.
Hoe kunnen we er voor zorgen

9. Drukte rondom schoolplein

Blijft druk bij de ingangen van het schoolplein. Idee:
uitgang maken bij de fietsenstalling gymzaal? Vragen aan
de gemeente.
Uitzwaaien bij de kleuters maakt wel dat ouders langer

-nogmaals bericht naar ouders?
-hondenpoepprobleem

blijven hangen. Graag 14.15 de kids de school uit laten
komen.

10. Upgrade schoolplein

Zie bericht Socialschools.

11. Online inspectiebezoek

3 verbeter thema's besproken. Dpl model,
referentieniveaus en enigma kwaliteitsaanpak.
Dit jaar hebben we een interne audit.

12. Terugkoppeling studiemiddag

Zie Socialschools.

13. Schoolplan en meerjarenplanning

Is af. MR gaat ze lezen en de goedkeuring voor 27 december
naar Scarlett..

14. Passend onderwijs in de Bijenkorf

Volgende keer op de agenda.

15. Digitaal in balans

Graag helderheid geven over het scherm gebruik.
Er zijn vragen van ouders over wat er tussen de middag
wordt gekeken op het digibord aan filmpjes en wat er op
de i pads wordt gespeeld in de onderbouw. Helderheid
over ons beleid gaat gegeven worden.
Mediawijsheid vanaf groep 5?

16. Wvttk
17. Rondvraag

-

