Locatie: Plaats: Via Teams Datum: 17 november 2020
Aanwezig: Janka, Ries, Marjolein, Mirjan, Huib
Afwezig:
Tijd:

Onderwerp:

Wie:

20.00

Opening

Huib

1. Mededelingen;
2. Online inspectie Thema onderzoek op 19 november.
o Onderzoekend leren
o Excellentie
o Cultuur&Creativiteit
Bijlage bijgevoegd om te bespreken.

3. Begroting 2021:
o Toelichting (zie bijlage)
o Groei van de school; 13de groep en verder.
o Vragen?
4. ‘Onderwijskundig’:
• De oudergesprekken zijn als prettig ervaren bij de ouders die
gesproken zijn door de MR. Fijn dat er toch nog contact op deze
manier mogelijk was in deze tijd.
o Adviesgesprekken groep 8 naar VO. Is fysiek mogelijk? Of een
combinatie? Huib bespreekt dit met leerkrachten groep 8 en IB.
o Rapportage / portfolio --> punt van Ries van de vorige
vergadering. We zijn als school in ontwikkeling en zien dat een
portfolio wel passend is bij onderzoekend leren. Huib verwacht
dat dit in de toekomst ook wel aan het rapport toegevoegd kan
gaan worden.
5. OR;
o Betaling via betalingsverzoek; hoe verloopt dit? Werkt fijn, er
waren eerst wat problemen met enkele verzoeken bij gezinnen
met meerdere kinderen.
o OR en MR> in februari nodigen we 2 OR-leden uit bij de MR
vergadering. Fijn om elkaar te betrekken.
6. Sint; hoe gaan we ermee om?
- Sint en Piet op school? Alleen Sint in de school.
- Strooigoed? Verpakt
- Geen ouders.
7. Kerst;
- Viering op school in de aula in 3 delen.
- Eten of anderszins? Nog niet helemaal duidelijk.
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8. Gebouw; afname RI&E; Marjolein licht toe. Dit komt terug op 12 januari,
de RI&E is afgenomen. Het Corona virus is hierin opgenomen
(infectiebeleid), dit wordt nog verder uitgezocht.
9. Vandalisme op het plein.
Huib heeft contact met de gemeente gehad en het probleem wordt
besproken in het Jeugdoverleg. Hierin nemen deel; politie, gemeente,
Jeudjongerenwerk en evt Boa’s. Omdat ons schoolplein niet van de
gemeente is en dus geen openbaar terrein, is het advies om na te
denken om een bordje van art. 461 op te hangen ‘Verboden toegang
voor onbevoegden’. Er zal intensievere controle komen. Huib heeft dit
doorgegeven aan de GG om met elkaar een oplossing te zoeken.
Meerdere fietsen gestolen in de herfstvakantie. Er zijn fietsen gesloopt
teruggevonden. Container ook weg van het plein. Opties om het plein af
te sluiten worden onderzocht. In januari bespreken we dit weer.
10. Corona beleid:
o Ouders buiten/ zoeken naar oplossingen voor de drukte. De
ouders van de kleuters halen nu op verschillende plekken op, dit
wordt positief ervaren. Er wordt door Huib/gemeente
onderzocht of er platen als ‘ophaalplekken’ op het veld kunnen
komen.
o Communicatie.
11. Verkiezingen dit schooljaar, omdat Ries na dit een jaar gaat stoppen.
Dus ook nieuwe penningmeester voor de OR nodig. Hoe gaan we dit
benaderen en wanneer? Wie doet wat? Dit pakken we verder op in
januari. Stukje in het komende Maximamagazine over de MR.
12. Leerlingenraad.
Het verslagje gemaakt door een leerling wordt op de website geplaatst.
COBI en de kanjertraining is besproken. Pesten gebeurt weinig volgens
de leerlingenraad.
13. Rondvraag
Rondvraag:
Onderzoek: Hoe zijn leerlingen de COVIDperiode doorgekomen? Bepaalde
uitkomsten > hoe zien wij dit op school? Achterstanden op de Maxima
vonden wij meevallen, wel verschillen per leerling. Op maandag nu een
vrijwilliger die we extra kunnen inzetten om eventuele achterstanden weg
te werken in de middenbouw. Ook op de dinsdagen is er een extra iemand
beschikbaar.
MR GG heeft aangegeven dat de verkeerssituatie gevaarlijk is, MR Max is
gevraagd om mee te denken. In het verleden is de Maxima hier al mee bezig
geweest i.c.m. de wijkagent. Bewustwording kan geen kwaad.
Helaas geen antwoord op.
Maximamagazine in Sway beviel goed.
Als er op personeelsgebied in december wijzigingen plaats vinden, wordt de
MR hiervan op de hoogte gesteld.
Vergaderdata 2020-2021:
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17 november
12 januari
9 maart
20 april
29 juni

Volgende vergadering:
RI&E bespreken
Vandalisme plein > afsluiten?
Ophaalplekken op het veld d.m.v. platen
Nieuwe MR-leden, verkiezingen.
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