Notulen
Medezeggenschapsraad
Nr
1.

2.

3.

2019 - 2020
MR5 - 12-03-2020
19:30 – 21:00
Lokaal: Teamkamer

Onderwerp
Opening - Voorzitter
 Afmeldingen + Mededelingen MP en AK zijn afwezig
 Vaststellen agenda
Behandeld
 Inventariseren rondvraag
Geen
 Notulen vorige vergadering + jaarplanning Notulen moeten nog aangepast worden
Beleidsonderwerpen:
 LOV
 Engels
 Beleidsonderwerp Bewegend Leren adhv vakwerkplan
Vanwege afwezigheid leerkracht LOV en te laat verzonden stukken worden deze
onderwerpen verplaatst naar de volgende vergadering. Vragen hierover graag minimaal een
week van te voren rondsturen. DS nodigt de leerkracht LOV nogmaals uit.
Onderwerpen met directie
 Corona virus:
Het Drieluik volgt de richtlijnen vanuit het RIVM. Stichting Prisma komt op vrijdag 13 maart
voor 12 uur met een schrijven, dit wachten wij nog even af.
Wel is besloten dat de Paasviering van 9 april niet in de kerk gevierd zal worden maar op
school zonder ouders.
Hoe we de sportdag op 17 april gaan invullen wordt op een later tijdstip besloten. We
wachten eerst af wat de ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn.
Voor wat betreft uitjes die met de groepen gepland staan hanteren wij de richtlijnen vanuit
het RIVM:
-zijn er minder dan 100 personen aanwezig en zijn er geen andere scholen/verenigingen
aanwezig kan de activiteit doorgaan.
-is het een activiteit waarbij meer dan 100 personen aanwezig zullen zijn gaat het niet door.
Wanneer leerkrachten ziekteverschijnselen hebben wordt hen gevraagd thuis te blijven,
ditzelfde geldt voor leerlingen. Wanneer leerlingen toch met ziekteverschijnselen op school
komen wordt aan ouders gevraagd deze leerlingen weer op te halen.
Bij onvoldoende bezetting van de groepen vanwege ziekte zal het waarschijnlijk gaan
voorkomen dat sommige groepen naar huis gestuurd worden. Directie en MR zullen samen
een schrijven hierover richting ouders sturen.







Concept samenstelling/inzet formatie voor 2020-2021
Besproken met zowel het team als de MR
Concept schoolgids
Er zijn een aantal speerpunten aangepast. Jelle en Akbar lezen de nieuwe schoolgids
door en geven feedback
Evaluatie TSO en inzet ouders in de school
Er is een 0 meting geweest waarna er verbeterpunten zijn aangebracht. Dit zijn
onder andere:
- eten en buitenspelen in verschillende shifts
- de school is nu verdeeld in 3 luiken met elk een eigen aanspreekpunt
- coaching on the job
- hesjes voor leerlingen van de overblijf tijdens het buitenspelen
Regelmatig blijven monitoren is van belang. Op dit moment is te zien dat de
verbeterpunten al positief uitpakken.
Vakantieregeling, procedures werving en selectie

4.

5.
6.

7.
8.

Besproken met het team, MRP stemt in met de vakantieregeling voor volgend
schooljaar
Onderwerpen zonder directie
 Verkiezingen nieuwe MR geleding
RB en DS nemen dit op zich.
 Voorzittersrol
Kandidaten kunnen zich beschikbaar stellen, in september wordt er door de MR
leden gestemd.
Binnengekomen post
Behandeld
Agenda volgende vergadering (woe 15-04-2020)
-LOV
-Engels
-Bewegend leren adhv vakwerkplan
-Verkiezingen nieuwe MR-leden
-Evaluatie MR dmv werkvorm (AK)
-Evaluatie schoolondersteuningsprofiel, schoolplan, jaarplan
Rondvraag geen rondvraag
Afsluiting

