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Notulen MR vergadering 30 juni 2020

Deel 1 – met directie
1. Actiepunten uit notulen 25 mei 2020
- Ri&E De ventilatie is nagekeken en ingesteld. Dit punt kan uit de
actiepuntenlijst. Komt volgend schooljaar terug.
2. Mededelingen directie
Bijzondere afsluiting van het schooljaar. Na de herstart van 11 mei en 6
juni zijn de kinderen elkaar meer aan het testen. Geen activiteiten zoals
een schoolreis.
Er is geen vervanging, dus bij ziekte van leerkrachten en of calamiteiten
zal er waarschijnlijk gekozen moeten worden om een groep naar huis te
sturen.
Er komt geen ouderenquête over de corona periode.
Continurooster Bij wijziging van de schooltijden is een ouderraadpleging
noodzakelijk. Volgend schooljaar starten we dus met de gewone
schooltijden en kijken we of een ouderraadpleging gestart moet worden.
Kleutervisie: De leerkrachten van de onderbouw hebben een bijeenkomst
bezocht over het bepalen van de visie op het kleuteronderwijs. Aan de
hand van stellingen is hierover gediscussieerd. Tijdens deze discussie bleek
consensus over de belangrijkste stellingen.
Vacature groep 8: Deze wordt in ieder geval tot de herfstvakantie ingevuld
door de huidige leerkracht.
3. Concept schoolplan
Het nieuwe schoolplan is gebaseerd op de strategische koers van de
Groeiling. Onze school wil vooral vasthouden aan de dingen die goed zijn.
De thema’s waarvoor gekozen wordt, zijn samenwerken, zelfinzicht en in
de corona periode bleek ook leren leren van belang.
Aanvullend is het verder ontwikkelen van het directe instructiemodel als
wens uit het team naar voren gekomen. Een passage over de populatie in
het begin van het plan wordt nader bekeken of dit een noodzakelijk
onderdeel is.
In de eerste schoolplanperiode zal vooral het team zich ontwikkelen op de
eerder genoemde thema’s. Het plan wordt tijdens de studiedag in het team
besproken. Aanvullende informatie uit de studiedag worden gemaild,
waardoor het definitieve plan begin volgend schooljaar besproken kan
worden. De goedkeuring van de M.R. kan ook begin volgend schooljaar.
De “Speel- en Werkhoeve” maakt deel uit van Stichting “De Groeiling”.
Notulen MR 25 mei 2020

1 van 4

Rooms Katholieke Basisschool

"Speel- en Werkhoeve"
Leeuwerik 1, 2411 KR Bodegraven.
Tel. 0172 611608
www.speelenwerkhoeve.nl

4. Concept jaarplan 2020 - 2021
Dit plan wordt tijdens de studiedag in het team besproken. Er zijn veel
items al in de voorbereidende fase. De aangepaste versie van het jaarplan
wordt na de studiedag aan de M.R. gemaild. De goedkeuring van dit plan
en van de schoolgids en het jaarplan moeten dit schooljaar nog gegeven
worden. Hierover zijn nadere afspraken gemaakt.
5. Huisvesting /Groei
Er zijn de afgelopen periode verschillende rondleidingen geweest. Enkele
ouders van de wachtlijst hebben voor een andere school gekozen. Anderen
hebben inmiddels ingeschreven. Ook zijn er nog enkele broertjes en zusjes
aangemeld die niet voorzien waren.
Plannen om het huisvestingsprobleem op te lossen lopen vast op het
krappe budget bij de gemeente.
Kind en Ko heeft het ontwerp besproken en start volgend schooljaar met
een peutergroep gedurende de gehele week.
De TSO loopt organisatorisch prima. De leerkrachten begeleiden het eten
van de tso-leerlingen in de groep. Op de speelplaats is ruim voldoende
toezicht door pedagogisch medewerkers. Of dit financieel haalbaar is moet
blijken.
6. Podiumkunst
Dit onderwerp komt later terug. Wel blijkt het mogelijk om de eindmusical
van groep 8 op te voeren voor ouders, broertjes en zusjes. De opa’s en
oma’s worden uitgenodigd bij de generale repetitie die voor de groepen 4
t/m 8 wordt opgevoerd .
7. Evaluatie Parro
Parro wordt eerst tijdens de studiedag in het team besproken.
8. Rondvraag
Het vergaderschema voor het nieuwe schooljaar: Er wordt een voorstel
gemaild voor vergaderdata. Dit voorstel wordt tijdens de eerste
vergadering volgend schooljaar vastgesteld. De eerste vergadering van het
nieuwe schooljaar is op 14 september om 20.00u
Deel 2 – zonder directie
1. De Groeiling en GMR
De GMR heeft vergaderd via videobellen over o.a. het nieuwe functiehuis
en de evaluatie van de coronatijd.
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2.

Ingekomen post/GMR Groeiling
- Er is een uitnodiging ontvangen voor een gezamenlijke vergadering
met de GMR voor maart 2021.
- Een voorstel om een flyer te maken voor de ouders met daarop het
mailadres van de M.R.

3.

Nieuwsflits MR
MR wenst u een fijne vakantie. U kunt ons met vragen en ideeën bereiken
op MR.Speelenwerkhoeve@degroeiling.nl

4.

Rondvraag
Geen
Let op volgende vergadering is 14 september

Actiepunt

Actienemer

Datum Ingebracht

Besluitenlijst opzetten en
bijhouden.

Secretaris

Gehele schooljaar

Volgen tsobso

Allen

22-1-2015

Document Veiligheid
herzien

Directie

Mei 2019

Mei 2021

Groei school/ TSO groei/
Financiën TSO

ouders

December 2019

Agenda 30 juni

Podiumkunst

leerkracht

December 2019

Agenda 30 juni

Schoolplan bespreken
(wordt digitaal geleverd)

Directie

Januari 2020

Agenda 30 juni

Pilot Parro evaluatie

Directie

Januari 2020

Agenda 30 juni

Ondertekening van het
jaarplan, jaarverslag en de
schoolgids

Voorzitter M.R.

Juni 2020

Juli 2020
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Besluitenlijst
Begroting 2019 goedgekeurd

November 2018

Akkoord met de uitgangspunten
van het formatieplan

Maart 2019

Geen noodzaak om schooltijden
aan te passen

Maart 2019

Document veiligheidsbeleid

Mei 2019

Document burgerschap

Mei 2019

Document kwaliteit

Mei 2019

Schoolgids, jaarplan en
jaarverslag goedgekeurd

Juli 2019

Activiteitenplan vastgesteld

Oktober 2019

Activiteitenplan getekend

December 2019

Begroting 2020 goedgekeurd

December 2019

Schoolondersteuningsplan
goedgekeurd

April 2020
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