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Notulen MR vergadering
Datum: 4 maart 2021

Tijdens deze extra digitale vergadering is het document mededelingen van de
directie, de maatregelen die getroffen zijn na de heropening van de scholen i.v.m.
corona en de reacties van verschillende ouders op deze maatregelen.
Mededelingen van de directie
Reactie ouders:
Er zijn een aantal reacties binnengekomen van ouders:
· Continurooster: op tijd naar buiten komen, waardoor contacten onderling
beperkt worden. (6)
Lunchtijd en de borging van de gezonde school (1)
· Mondkapjes: het dragen van mondkapjes van ouders en de leerlingen van de
bovenbouw. (1) Het betreft een dringend advies, geen verplichting
· Communicatie: positief en tijdig (2)
Corona besmettingen:
· Gelukkig nog geen corona besmettingen op onze school bekend.
· De Groeiling heeft richtlijnen en voorbeeld brieven opgesteld.
· Het is lastig vervanging te vinden als leerkrachten ziek zijn of in quarantaine
moeten
· Bij een besmetting altijd contact met GGD: richtlijnen wijzigen regelmatig
· Afstandsonderwijs voor leerlingen nu met een dagplanning.
Continurooster en start tijden
· Er wordt NIET definitief besloten een continurooster in te voeren. Dat is een apart
traject
· Aangezien we onvoldoende “onderwijsuren” maken en daardoor het programma
onder druk staat, wordt de eindtijd veranderd naar 14:30u.
De pauze wordt verlengd naar 45 minuten, zodat er meer tijd voor de lunch is.
De groepsbubbels blijven intact
· De spreiding in start en eindtijd tussen de verschillende groepen wordt
teruggebracht naar 5 minuten.
8:25 – 14:25 Groep 8
8:30 -14:30 Groep 1b, Groep 2a, Groep 3b, Groep 5a en Groep 6
8:35 -14:35 Groep 1a, Groep 2b, Groep 3a, Groep 4, Groep 5b en Groep 7
· Deze schooltijden gelden van 22 maart tot de mei vakantie (en kunnen verlengd
worden)
· Leerkrachten hebben 30 minuten pauze. Kind & Co, ambulant medewerkers en
vakdocenten worden ingezet. Evt extra kosten kunnen bij het bestuur gedeclareerd
worden.
· Vakdocenten worden weer ingezet voor handvaardigheid, tekenen, drama en
dans.
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· Mogelijkheid voor extra gymmen in de sporthoeve wordt onderzocht. Esto velden
zijn beschikbaar.
· Besloten wordt om een extra koelkast aan te schaffen, zodat verse producten
gekoeld bewaard kunnen worden.
Onderwijsresultaten:
· Cito’s zijn voor de vakantie afgenomen in groep 3 tot en met 8 conform
toetsbeleid.
· De resultaten in groep 3 en 4 boven verwachting goed
· In beide groepen 5 conform verwachting
· In groep 6, 7 en 8 zie je tegenvallende resultaten op het gebied van begrijpend
lezen. Aanpak in de groep voor de komende periode is gericht op extra oefening en
divers aanbod.
· Rekenen zie je ook een lichte daling in groep 7 en 8.
. Foutloos rekenen is een apart programma. De leerlingen hebben wel de cito
gemaakt maar de onderwerpen zijn deels niet behandeld. Die komen de komende
weken aanbod. De leerlingen zijn erg gemotiveerd en boeken enorme winst in hun
rekenvaardigheden. Bij de E toetsen in juni hopen we het resultaat van het
foutloosrekenentraject te kunnen meten.
· Spelling resultaten zijn op niveau of verbeterd.
· In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling gevolgd met Bosos. De leerkrachten
hebben een extra week de tijd gekregen en extra ondersteuning om de leerlingen
zorgvuldig te observeren. De rapporten en oudergesprekken zijn een week later
gepland dan voor de andere groepen. Het kleuterrapport is verbeterd met meer
persoonlijke toelichting.
Conclusie: de tweede periode afstandsonderwijs heeft een licht effect gehad op de
resultaten. Tegelijkertijd zijn we van mening dat de kwaliteit van ons
afstandsonderwijs best hoog was door de doelmatige planning en beschikbaarheid
van leerkrachten via de meet.
Tevredenheidsonderzoek van de Groeiling:
Er wordt een algemene korte vragenlijst vanuit de Groeiling aan ouders verzonden
over de tevredenheid. Hier kunnen schoolspecifieke vragen aan toegevoegd
worden. Wij hebben op dit moment geen schoolspecifieke vragen.
Formatie:
De formatiegesprekken met het bestuur gaan binnenkort van start.
· Leerling aantallen wisselen tussen de 28 en 18 leerlingen per groep
· We hebben geen extra lokaal tot onze beschikking. We moeten het doen met de
huidige huisvesting. De gemeente reageert traag en terughoudend. Er is ondanks
het overleg vooralsnog geen oplossing voor de peutergroep.
. Vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof voor twee personeelsleden, waaronder de
IB-er. Deze vervanging wordt tot de zomervakantie, voor een dag door de IB er
van een andere school ingevuld
· Er vertrekken 5 leerlingen i.v.m verhuizing en plaatsing naar het so..
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Actiepunt

Actienemer

Datum Ingebracht

Status /
Afgehandeld

Besluitenlijst opzetten en
bijhouden.

Secretaris

Gehele schooljaar

blijvend

Volgen tsobso

Allen

22-1-2015

RI&E

Directie

2-7-2019

31 maart

Document Veiligheid
herzien

Directie

Mei 2019

Mei 2021

Groei school/ TSO groei/
Financiën TSO

ouders

December 2019

Agenda 31 maart

Podiumkunst

leerkracht

December 2019

Agenda 31 maart

Tips/ aanbevelingen
tevredenheidsonderzoek

Directie/MRouder

Januari 2020

Agenda 31 maart

Pitch schoolplan

Directie

Januari 2020

Agenda 31 maart

Pilot Parro evaluatie

Directie

Januari 2020

Agenda 25 mei

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
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Schoolgids, jaarplan en
jaarverslag goedgekeurd

Juli 2019

Activiteitenplan vastgesteld

Oktober 2019

Activiteitenplan getekend

December 2019

Begroting 2020 goedgekeurd

December 2019

Volgende vergadering: woensdag 31 maart 2021
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