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Notulen MR vergadering 14 september 2020
Welkom: Een betrokken ouder is bij de vergadering aanwezig.
Deel 1 – met directie
1. Actiepunten uit notulen 30 juni 2020
2. Mededelingen directie
Goede start gemaakt met alle leerlingen en leerkrachten. Startgesprekken zijn
prettig en van waarde. Informatieboekjes zijn verzonden. Informatieavond
groep 8 is goed bezocht.
Cito resultaten: Afgelopen week een gesprek gehad met de
beleidsmedewerker onderwijskwaliteit over onze resultaten in cito tijd. Op onze
school zien we eigenlijk geen tegenvallende resultaten. We gaan wel een
subsidie aanvraag doen om de achterstanden bij instructiegevoelige kinderen
tegen te gaan.
Huisvesting: veel onderhoud in de vakantie gehad door de inzet van onze
conciërge
Corona:









Het protocol is gedeeld met het team. De medewerkers hebben ook een brief
van het bestuur gekregen.
Via Parro ook met ouders gedeeld: er zijn geen vragen gekomen.
Extra schoonmaak is gecontinueerd.
Registratie van aanwezige volwassenen in de school.
Nu steeds meer kinderen niet op school zijn maar niet ziek zijn, wordt een
pakketje ontwikkeld met “werk” wat kinderen thuis kunnen doen (bijvoorbeeld
mbv Snappet en Aerobe).
Meting met CO2 meter om e bepalen of aanvullende systemen noodzakelijk zijn.
Verwachting is van niet. De meters komen laatste week september.
Formeel antwoord van leverancier van de airco: het systeem voldoet aan de
RIVM richtlijnen. Ventilatie is belangrijk. Daar zit een goed systeem op.
Parro: Binnen een week bijna iedereen online en veelal positieve reacties. De
privacy voorkeuren worden nu geactualiseerd. Directie onderneemt actie wat
betreft privacy instellingen.
Peutergroep: De peuters zijn gestart. Er zijn 3 tot 6 peuters aanwezig. Ze
spelen samen met de kleuters.
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Begroting OR:
Inkomsten zijn conform begroting. De uitgaven ook (tot de corona).
Gemeente:
Het bestuur en directie hebben binnenkort een overleg met de gemeente over
de financiële problemen jeugdzorg en huisvesting.
Jeugdzorg: Dit betekent dat ondersteuning minimaal mogelijk is,
onderwijsachterstandengelden alleen voor VVE beschikbaar zijn. Dit is
zorgwekkend.
Huisvesting: De groei van de S&W is niet voorzien. Er wordt een oplossing
gezocht.
Verkeer: De (doodlopende) straat bij de JUMBO wordt een doorgaande weg.
Het schoolplein van de Goede Herder School wordt verlegd.
Zien rapport
Het Zien rapport (over sociaal-emotionele ontwikkeling) blijft op de
kalender staan. Dit rapport wordt meegenomen als het rapport wordt
herzien.
3. Vaststellen vergaderdata
Data zijn goedgekeurd. Woensdag 9 december wordt donderdag 10
december
4. Vrijwilligers creamiddagen
Zorg voor actieve triage. Eén ouder per groepje. Zoveel mogelijk lokalen
gebruiken en denk aan buitenactiviteiten.
5. TSO
Inzet van Kind &CO is geweldig!
We hebben gesproken over de TSO op dit moment. Binnen de
mogelijkheden zijn dit goede oplossingen. Na de herfstvakantie gaat het
team dit evalueren. Een werkgroep van het team pakt dit op.
6. Schoolplan, jaarplan, schoolgids.
Schoolplan: Opmerkingen ouders zijn verwerkt en plan is door het
bestuur goedgekeurd. Een paar aandachtspunten.
Aansluiting VO: de directie sluit aan bij een Groeiling werkgroep die de
aansluiting op het VO in kaart gaat brengen.
Zelfinzicht en vaardigheden: We gaan ons verdiepen in de executieve functies
en willen leerlingen daar zelf inzicht ingeven.
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Jaarplan
Concept besproken: ambitieus ook in verband met corona. Kan ook in twee jaar
opgepakt worden.
Actiepunten die al opgepakt zijn:
Audit in januari
Kleutervisie opgesteld
Parro
Start peutergroep
Schoolgids
Deze komt nog.

7. Rondvraag
- Infoboekjes zijn goed ontvangen door ouders.
- Naar aanleiding van een vraag van een ouder komt seksuele
voorlichting als agendapunt op de bovenbouwvergadering.
- Het activiteitenplan MR wordt rondgemaild.
Deel 2 – zonder directie
1. De Groeiling en GMR
Geen mededelingen
2.

Ingekomen post/GMR Groeiling
Verslag 21 april. Verder geen bijzonderheden.

3.

Nieuwsflits MR
MR vindt het fijn dat er nieuwe ouders vergaderingen bijwonen!

4.

Rondvraag
Huishoudelijk reglement bespreken in vergadering van maart 2021.
Dinsdag 27 oktober flyer MR bespreken. MR lid maakt voorzet.

Actiepunt

Actienemer

Datum Ingebracht

Besluitenlijst opzetten en
bijhouden.

Secretaris

Gehele schooljaar

Volgen tsobso

Allen

22-1-2015
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Document Veiligheid
herzien

Directie

Mei 2019

Mei 2021

Podiumkunst

leerkracht

December 2019

Ondertekening van het
jaarplan, jaarverslag en de
schoolgids( digitaal)
Evaluatie TSO

Voorzitter M.R.

Juni 2020

27 oktober
( onder
voorbehoud)
27 oktober

directie

September 2020

27 oktober

Activiteitenplan MR
rondmailen

Secretaris

September 2020

27 oktober

MR flyer

MR

September 2020

27 oktober

Huishoudelijk reglement
MR

MR

September 2020

Maart 2021

Besluitenlijst
Schoolgids, jaarplan en
jaarverslag goedgekeurd

Juli 2019

Activiteitenplan vastgesteld

Oktober 2019

Activiteitenplan getekend

December 2019

Begroting 2020 goedgekeurd

December 2019

Schoolondersteuningsplan
goedgekeurd

April 2020

Schoolplan goedgekeurd

September 2020

Jaarplan concept goedgekeurd

September 2020

Jaarverslag
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