Notulen MR vergadering
Datum:
maandag 3 februari 2020
Aanvang: 20.00 uur
Notulist: Thomas

Plaats:
Einde:
Aanwezig:

Online
21.30 uur
Jouke, Hester,
Hans, Thomas

1.
Opening
De vergadering wordt geopend om 20:00 uur.

2.
Goedkeuring notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

3.

Mededelingen vanuit de Directie

a. Vereniging , bestuur
-

-

-

Jouke geeft aan dat het online lessen goed is gegaan. Iedereen deed goed
mee, ook in de klassen met oudere kinderen. Wel waren er veel kinderen die
gebruik maakten van de noodopvang. Na een dag noodopvang kunnen nog
geen conclusies worden getrokken, maar alles ging okay.
Voor de MR-vergadering van 8 maart zal Hanneke worden uitgenodigd om de
resultaten van de audit en de resultaten van de midden-toets door te
nemen.
Over het schooladvies wordt gesuggereerd de marges wat breder te nemen.
Vanwege het minder frequentie contact met de leerlingen kan minder secuur
worden beoordeeld op welk niveau de leerlingen staan. Dit wordt besproken
in het MT.
De concept-begroting ziet er helder uit. Eea is aardig nauwkeurig
uitgewerkt. De EUR 1 per dag / EUR 200 per jaar voor de overblijf is een
bedrag dat als heel redelijk wordt ervaren door de aanwezigen. Als de
school echter langer dicht gaat, zal dit wel een impact hebben daar er dan
vanzelfsprekend minder kosten zijn.

b. Personeel
-

Het gaat goed met Dorret na haar operatie. Lia loopt ietwat op haar
tandvlees. Zij zou wat rustiger aan moeten doen. Marko maakt al weer meer
uren. De begeleiding die de startende leraren ontvangen wordt als positief
ervaren.

4.

Audit
Op dit moment wordt bekeken welke acties voort zouden moeten vloeien uit
de Audit-rapportage. Vooralsnog lijkt het erop alsof Snappet ietwat te
leidend is. Rekenen in Snappet lijkt prima maar Spelling is lastiger. De
plustaken werken goed voor leerlingen die wat vooruitlopen. We kunnen
meer uit de leerdoelen binnen Snappet uithalen. Het is moeilijk te zien of de
stof nu goed wordt beheerst of niet. Het meer differentiëren vormt een
uitdaging bij de combi-klassen.
Ook staan er veel positieve zaken in de Audit, zoals bijvoorbeeld over het
team.
Concluderend kan gesteld worden dat het raadzaam is als helder wordt
welke acties worden uitgevoerd aan de hand van de audit (zoals bv binnen
het Jaarplan), zodat deze ook vervolgens kunnen worden gemonitord.

5.
Overige zaken
- Er gebeurt op dit moment niet veel binnen de Stichting a.g.v. de
Corona-periode. Zaken zoals coachingscursussen liggen tijdelijk stil.
- Er gaat waarschijnlijk 1 kind de school verlaten. Jouke houdt goed bij of de
school in dit geval iets zou kunnen doen om dit tegen te gaan, maar dat lijkt
nu niet aan de orde.
6.
Vooruitkijken volgende vergadering
- De volgende vergadering is op 8 maart.
7.
Rondvraag en sluiting
- Niemand heeft punten voor de rondvraag. De vergadering wordt afgesloten
om circa 21:30 uur.

