MR Notulen 01-04-2020 Via Zoom
Aanwezig: Sonja, Eveline, Jenny, Nicole, Tim, Patricia en Sjors
2. Vaststellen notulen 22 januari
De notulen zijn goedgekeurd
3. Hoe gaat het met iedereen?
We hebben de ervaringen van de afgelopen weken tijdens het thuisonderwijs besproken.
Wat opvalt is dat een deel van de leerlingen last heeft met de motivatie. Ook is te merken
dat de kinderen weerstand bieden naar de ouders toe als de stofa nders uitgelegd wordt dan
in de klas. We vragen ons af hoe de zwakkere leerlingen toch goed mee kunnen komen met
de nieuwe leerstof en niet te ver op achter komen. Ook merken we dat het belangrijk is dat
de ouders zien hoe wij leerstof aanbieden, zodat zij het op de zelfde manier kunnen doen.
De MR vraagt zich af hoe we het jaar gaan afronden, denkend aan bijvoorbeeld rapporten.
Wel zijn de eventuele hiaten die gaan komen verklaarbaar voor de Kring. De MR houdt in de
gaten dat er een plan komt voor het afronden van het schooljaar. Als MR willen we er ook
voor zorgen dat er een plek komt voor vragen van de ouders. De MR kan via Social Schools
alle gezinnen hierover informeren. Eveline zal aan Michael vragen wat haalbaar is.
4. Inbreng directie (Michael is afwezig)
•

We bespreken het schoolplan
o Alle eerdere punten uit de vorige vergadering zijn door Michael aangepast.
o De datum is verwarrend, het plan voor 2019 in 2020, hierdoor kloppen de
schooltijden ook niet.
o 2.3 Gedeeld leiderschap vinden wij niet de juiste term.
o 4.1 Toevoegen van de bovenbouw OGO cirkel.
o 4.4 portfolio datum aanpassen.
o 4.5 'nieuwe ideeën teambreed overlegd', is niet zo.
o 4.6 Dit wordt besproken met een specialist, specifiek zijn (zorg)
o 4.7 waar is 4.7?
o 5.2 Hier willen we de hele OGO kern zien; niet alleen veiligheid. Ook willen we
bij de bovenbouw duidelijker terugzien, dat daar onderzoek wordt gedaan.
o 6 De MR vindt dat er te veel waarde wordt gehecht aan het ODC. Nuanceer
het, kom ook in de klas kijken. We willen in het schoolplan teruglezen dat er
ook op een andere manier wordt gekeken naar de leerkrachten.
Waar kunnen we terugzien welke rekenmethode is gekozen?
SOP wordt individueel door de MR leden doorgenomen, eventuele feedback
gaat direct naar Michael.
We bespreken het zorgplan
o Hoe gaan we de nieuwe zorgstructuur toetsen en borgen?
o De MR vindt dat alle specialisten ergens vermeld moeten zijn. Hierbij moet
ook staan waar deze specialisten, met naam, in het schoolgebouw terug te
vinden zijn.
o Op blz. 3 staat dat er twee keuzes gemaakt kunnen worden, echter worden er
drie keuzes gegeven.
o
o

•

Wanneer deze punten woorden uitgewerkt en verbeterd kan de MR pas toestemmen.

5. Bespreekpunten vanuit OMR
•

Michael is in kaart aan het brengen welke zorgen er zijn. Op de Kring zijn er geen
grote zorgen. De gemeente en Saks zitten nog niet helemaal op één lijn wat betreft
het opvangen van kinderen met ouders met een vitaal beroep. De Kring en Saks
willen ook andere kinderen kunnen opvangen als dat ruimte biedt voor ouders
waarbij thuis te veel druk ontstaat of een onveilige situatie. Wel houdt de Kring de
vingers aan de pols bij gezinnen waar zorgen zijn, door contact te hebben met de
ouders.

6. Inkomende en uitgaande post
Geen inkomende en uitgaande post.
7&8. Instemmen schoolplan en zorgplan
Zie punt 4.
Volgende vergadering
15-04-2020 verzetten we naar 22-04-2020. Hierin moeten we de formatie goedkeuren.

