Locatie: Plaats: Via Teams Datum: 20 april 2021 / 20.00 uur
Aanwezig: Janka, Ries, Marjolein, Mirjan, Huib
Afwezig:
Tijd:

Onderwerp:

Wie:

20.00

Opening

Huib

1. Verslag 09-03-2021
2. Mededelingen;
• Uitproberen Blink tussen voorjaars-en meivakantie. Verloop. We gaan
Blink Geïntegreerd uitproberen, om te ontdekken of het
onderzoekend leren (cObi) hiermee meer diepgang kan krijgen.

Binnen het team was de behoefte er om nog meer methodes uit te zoeken. De
commissie gaat hiermee aan de slag.
•
•

Moestuin wordt opgestart.
Enquête van het thuisonderwijs?

De enquête loopt nog, er komt een herhaaloproep via Social Schools.

3. Covid-19;
• Wat speelt er? Besmettingen?
Het is een aantal weken druk geweest. Communicatie op gang brengen heeft veel
tijd gekost. Het blijft belangrijk om bewust te blijven van de maatregelen.
BSO's zijn weer open. Op school nog in een ‘bubbel' bij de BSO niet, is het nog wel
zinvol om dit nu op school nog vol te blijven houden?
Goed in de gaten blijven houden. Bij de kleuters kunnen er mogelijk wel
versoepelingen plaatsvinden met jassen, tassen ophangen (tenzij in de
meivakantie meer besmettingen).
• Gymles?
‘Voorzichtige ja’ weer om te gaan gymmen, maar komende weken goed in de
gaten houden. Gymzaal nog niet, speellokaal wel voor nu.
Kleuters in eigen bubbel gym is wel mogelijk. Middenbouwgroepen misschien ook.
Bovenbouwleerlingen dragen mondkapje op de gang, is gym al wel mogelijk? Het
blijft een lastig punt, we blijven de ontwikkelingen goed volgen de komende
weken.
4. Personele wijzigingen tot de zomervakantie.
Wijzingen in groep 1/2a ½ b en groep 5/6. Gelukkig allemaal rond kunnen krijgen.
5. Formatie 2021-2022:
• Groepsverdeling
Nog niet rond, er is vacatureruimte. Ruimte ook een uitdaging, het atelier op
de GU wordt een klaslokaal.
• Vacatureruimte
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Er staan veel vacatures open, eerst de lege plekken van de reguliere formatie.
Daarna pas de extra ruimte vrijgekomen door de onderwijsgelden.
Extra MR om dit punt te bespreken in mei.
6. Verkiezingen dit schooljaar;
Oproep is gedaan; 2 kandidaten. Isabelle van Baalen en Marije Bosch.?
• Hoe verder? Er waren 2 kandidaten nodig. Er is nog een formele
kandidatuur ingediend, nu over op formele benoeming.
Er komt ook een leerkracht bij, omdat de verdeling gelijkwaardig moet
zijn. Dit wordt binnen het team besproken.
7. Leerlingenraad.
Er heeft geen leerlingenraad plaatsgevonden.
8. School-app; Social Schools?
99% van de ouders is aangemeld. Ervaringen bij de MR zijn positief.
9. Geldstromen? Er komt veel geld beschikbaar, wat betekent dat?
• Nationaal Plan Onderwijs/ schoolaanpak n.a.v. alle analyses.

Vanuit de overheid is er nog veel onduidelijk, wel wordt er een
plan verwacht voor volgend schooljaar. Dit is een uitdaging.
• Welke benadering? Er staan verschillende opties open.
10. Open punt.
Het dak: alles wordt voorbereid, in de eerste vijf weken van de zomervakantie
wordt het dak vervangen.
11. Rondvraag;
1 juni 20:00 uur volgende MR.

Vergaderdata 2020-2021:
12 januari
9 maart
20 april
1 juni
29 juni

Volgende vergadering: 1 juni
•
•

MR-verkiezingen
Groei van de school; 13de groep in 2021-2022
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