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Huib

1. Verslag 12-01-2021 is goedgekeurd (namen nog even checken).
2. Mededelingen;
• Landelijke verkiezingen; gebruik speellokaal; vrijdag mailing ouders.
• Uitproberen Blink tussen voorjaars-en meivakantie.

We gaan Blink Geïntegreerd uitproberen, om te ontdekken of het
onderzoekend leren (cObi) hiermee meer diepgang kan krijgen. Blink gaat uit
van het volgende:
Onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren: leerlingen gaan iedere les zelf
actief aan de slag
Duidelijke onderzoeksaanpak waarmee onderzoekend leren organiseerbaar wordt
voor leerkrachten
21st century skills zijn logisch geïntegreerd: per thema komen meerdere
vaardigheden aan bod
Flexibel inzetbaar pakket: switchen is altijd mogelijk
Verwerking digitaal, op papier of mengvorm
Alle kerndoelen worden gedekt
Ontwikkeld in de praktijk, samen met leerkrachten en leerlingen
Leerlingen komen enthousiast thuis, leuk om te zien. Andere Spectrumscholen
werken al met deze methode.
3. Covid-19; evaluatie/terugblik
• Hoe gaan we om met de toetsuitslagen richting ouders?
Ouders willen graag weten hoe de CITO-toetsen gemaakt worden. Openheid is
hierin belangrijk. Toetsen worden gedeeld, er volgt nog een directieberaad. Maar
de verschillende opties zijn besproken. Een begeleidende brief wordt positief
ontvangen door de MR.
• Rapportgesprekken.
• Gymlessen; hoe mee om te gaan?
Buiten blijven gymmen. Bovenbouw heeft mondkapje op de gang, zo lang dit
nog van toepassing is nog niet binnen gymmen.
• Vooruit kijken. Wat moet bijgesteld?
Verwachting, waarschijnlijk geen schoolkamp/schoolreis. Wat kan wel? Misschien
wel weer een dagje outdoorvalley, zoals groep 8 vorig jaar.
4. Inzet personeel groep 3A.
5. Formatie 2021-2022:
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• Groepsverdeling
• Vacatureruimte
6. Verkiezingen dit schooljaar;
• Oproep is gedaan; 3 kandidaten.
• Hoe verder?
Nog geen uiterlijke aanmelddatum gesteld, dat eerst. Er is een tijdspad opgesteld.
In het MMagazine van 26 maart komt een laatste oproep met een termijn van een
week. De kandidaten stellen dan een stukje op. De voorstelstukjes worden apart
naar ouders gecommuniceerd met daaronder een stemming met sluitingsdatum.
Janka en Ries stellen een stukje op voor het MMagazine van 26 maart met hierin
het tijdspad.
7. Leerlingenraad.
Er heeft geen leerlingenraad meer plaatsgevonden sinds de vorige MRvergadering.
8. School-app; huidige app versus Social Schools?
‘Pilotouders’ zijn enthousiast.
9. Google; wat speelt er?
Er schijnt iets mis te zijn met de privacygegevens bij Google. De bovenschoolse ICTer van Spectrum is er mee bezig.
10. Geldstromen? Er komt veel geld beschikbaar, wat betekent dat?
Dit komt volgende keer terug. Ook omdat het nog niet helemaal duidelijk is
of/hoeveel geld er precies beschikbaar komt.
11. OR; Ries verlaat ook de OR. Hoe loopt het daar?
Waarschijnlijk treedt er een ouder af en komt er een ouder bij.
12. Open punt.
13. Rondvraag

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

Volgende vergadering: 20 april
•
•

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