Locatie: Plaats: Via Teams Datum: 1 juni 2021 / 20.00 uur
Aanwezig: Janka, Ries, Marjolein, Mirjan, Huib
Afwezig:
Tijd:

Onderwerp:

Wie:

20.00

Opening
Boek: Ja maar, wat als alles lukt?
Verander 'Ja maar-gedrag' in ‘Ja en-gedrag’
1. Verslag 20-04-2021
Is akkoord
2. Mededelingen;
• Cito-eindtoets; uitslag

Huib

Normering is aangepast. Uitslag is boven het landelijk gemiddelde uitgekomen.
Ook referentieniveaus zijn boven de norm behaald.
•
•
•
•

Project.
Via Social School wordt van alles gedeeld. Kinderen zijn erg enthousiast
aan de slag.
In de onderbouw voornamelijk gericht op de vorm en kunst, niet op het
leven van de kunstenaar.
AMGS; planning ‘Dak eraf’.

Wordt in de vakantie gedaan, communicatie volgt. In de laatste
schoolweek start het logistieke stukje al.

•

Besluit om met Blink Geintegreerd te gaan werken – na de
zomervakantie

3. Covid-19;
• Wat speelt er?
• Rust is redelijk wedergekeerd, nog wat kleine losse klassen naar huis of
leerlingen in quarantaine.
• Gym is ook opgestart, werkt goed
• Idee dat ouders en leerkrachten zich er ook goed aan houden.
4. Nationaal programma Onderwijs/ schoolaanpak n.a.v. alle analyses
• LVS-resultaten/Cito-eindtoets
• Wat speelt er op de Maxima?
• Welke behoeften heeft het team?
• Welk plan gaat er komen?
NPO herstelplan wordt doorgenomen en toegelicht om een beeld te geven van de
schoolaanpak n.a.v. de analyses. Wordt op de laatste vergadering afgehecht in de
MR.
5. Formatie 2021-2022:
• Groepsverdeling / Vacatureruimte
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• Stand van zaken
Veel gesprekken gevoerd, inmiddels is de reguliere formatie ingevuld. Nog 1
fulltimer nodig om het dekkend te krijgen zoals we zouden willen. Team is nog niet
op de hoogte omdat er nog zoveel wijzigt.
6. Schoolkamp en musical? Wat te doen. Zie bijlage GGD.
Groepje ouders is bezig om iets te organiseren als alternatief voor het schoolkamp.
Worden twee varianten uitgewerkt: 1) alleen activiteiten en met evt. een
overnachting 2) gebundelde activiteiten als een soort kamp.
Groepje ouders is ook bezig om een locatie te regelen voor de uitvoering van de
musical.
7. Jaarplanning;
• Ouder-kindgesprekken
• Opbouw in het jaar
• Advies gevraagd mbt de Entreetoets en adviestraject.
•
Planning is bijna rond, realisatie van ouder-kindgesprekken vanaf 5-8.
Ouders vanaf groep 6 worden meegenomen in de advisering VO. Het voorlopige
advies zou daarmee kunnen komen te vervallen. Managing expectations is
belangrijk. Grafieken zijn duidelijk, maar belangrijk om niet op blind te staren. Ook
belangrijk om werkhouding en welbevinden mee te nemen. Helderheid geven in
verwachtingen bij de grafieken, uitstroom is niet zomaar mee te geven.
Entreetoets voorstel om te schrappen en de E-toets te gebruiken. Lijkt dubbel en
dat is de ervaring ook.
8. Beleid mbt ouders in de school;
• Ouders niet meer standaard in de school met kleuters brengen/halen;
Hoe kijken we hier tegen aan?
Het loopt nu allemaal heel goed, ouders hebben ook ervaren hoe het
de zelfstandigheid van de kinderen vergoot. Ouders gaan niet meer
standaard naar binnen, alleen bij uitzondering (verjaardagen,
bijzonderheden, 1ste schoolfagen e.d.)
• Verschillende avonden of vaste avond i.v.m. broertjes en zusjes?
Kijken hoe het nu in juli verloopt, niet perse 1 avond voor
broertjes/zusjes inplannen. Verschillende avonden per leerkracht lijkt
geen probleem. Bieden we ook een online optie als het weer fysiek
mag? Wordt later nog besproken.
9. Leerlingenraad.
Helaas moeten schrappen vanwege de drukte in de agenda.
10. Open punt.
Nieuwe leden MR: worden uitgenodigd voor de laatste vergadering.
Inplannen van gymlessen: kan er rekening mee gehouden worden met de planning
van groepen in het midden van de dag. Dat dit groepen zijn die op de GU zitten.
Kijken naar haalbaarheid voor de gymleerkracht en de groepen.
Dak: is er rekening gehouden met uitloop oid? Plan B? Wordt meegenomen in het
overleg dat Huib heeft. Eventueel inzet van thuisonderwijs, heeft natuurlijk niet de
voorkeur!
Verkeersexamen is nu voor groep 7 en 8. Communicatie over fietscontrole is handig
om vooraf te doen.
11. Rondvraag;
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Vergaderdata 2020-2021:
12 januari
9 maart
20 april
1 juni extra
29 juni;

Volgende vergadering: 29 juni
•
•
•

Nieuwe ouders MR uitnodigen
NPO-programma
Groepsverdeling
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