Locatie: Plaats: Via Teams Datum: 12 januari 2021 / 20.00 uur / Verslag Marjolein.
Aanwezig: Janka, Ries, Marjolein, Mirjan, Huib
Afwezig: Tijd:

Onderwerp:

Wie:

20.00

Opening
7 kenmerken van goede leiders

Huib

1. Verslag van 17/11/'20 - goedgekeurd
2. Mededelingen;
• Online inspectie Thema onderzoek op 19 november; terugblik.
Inspirerend en prettig gesprek, inspecteur vond de thema's interessant.
Referentieniveaus kwam aan bod, deze zouden voor rekenen wat hoger
kunnen. Er waren wat verschillen in cito en methodetoetsen. Dit wordt
nader bekeken binnen het team.
Onderzoek wordt verder alleen gebruikt voor landelijk onderzoek.
Verder geen verslag o.i.d.
• Opschuiven project ivm uitproberen Blink (onderzoekend- en
ontdekkend leren gr. 4-8) tussen voorjaars-en meivakantie.
3. Covid-19.
• Communicatie
Communicatie uit school is nu prima.
• Testen in Lansingerland
Onderzoeken of mensen thuis in quarantaine hun testuitslag moeten
afwachten. Dit kan nog problemen opleveren voor leerkrachten.
• Noodopvang
Komt een brief vanuit alle Spectrumscholen aan naar ouders over dit
punt. Dit om te heroverwegen of het nodig is gebruik te maken van de
noodopvang.
Enkele zorgleerlingen maken gebruik van de noodopvang. IB en directie
kijkt hier samen met ouders en leerkrachten naar.
• Thuisonderwijs
Vraag vanuit ouders: verschil in bereikbaarheid van leerkrachten. Hier
is geen beleid op, dit is aan leerkrachten zelf om hier zelf keuzes in te
maken. Hierin is het fijn als er ook ruimte is voor individuele leerlingen.
Veel ervaring opgedaan in de eerste lockdown. Het werkt allemaal
prettig.
• Proces groep 8 naar VO
BoVo overleg wordt afgewacht. Na persconferentie van vanavond
meer duidelijk om in gesprek te gaan met elkaar.
• Toetsen en rapporten?
Dit gaat de komende tijd helder worden. De insteek is om wel de
structuur vast te houden. Dus als het even kan wel rapporten en
gesprekken.
Cito M-afname wordt ook nader bekeken, Cito komt ook met een
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4.

5.

6.

7.

advies.
Optie wordt genoemd: is het een optie om groep 8 leerlingen wel naar
school te laten komen en de eindtoets te laten maken? Dit wordt
meegenomen.
Personeel:
• Uitbreiding IB
• Wijziging in groep 5-6
Nieuwe collega op do/vr, is afgelopen week begonnen.
• Kristel weer op haar plek
• Yvonne met pensioen/ Annette neemt het over.
RI&E
• Toelichting
• Plan van Aanpak
Is nog niet in het team besproken, daarna komt het PVA ook weer
terug in de MR.
Sint en kerst; terugblik
Sint is als positief ervaren.
Kerst is heel klein gevierd in de klas. Online later nog wel kerstontbijt/quiz
gedaan. Opbrengst voor het goede doel wordt gecommuniceerd in de volgende
MM.
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?
• Uitbreiding naar 3 ouders. Gelet op de grootte van de school is dat wel
het advies. Dat heeft als gevolg dat er ook een extra leerkracht bij
moet komen.
•

Artikel 3 lid 2 Wms zegt dat een MR van een school bestaat uit
tenminste 4 leden. Op grond van lid 4 dienen de aantallen leden –
personeel en ouders - gelijk aan elkaar te zijn.

•

Samenstelling MR’en 2. De medezeggenschapsraad van een school met
minder dan 250 leerlingen bestaat uit vier leden van wie twee leden
door en uit het personeel worden gekozen en twee leden door en uit de
ouders worden gekozen. 3. De medezeggenschapsraad van een school
met 250 leerlingen of meer bestaat uit zes leden van wie drie leden
door en uit het personeel worden gekozen en drie leden door en uit de
ouders worden gekozen.

In de volgende MM (eind januari) komt een algemeen stukje met een voorzichtige
aankondiging.
Volgende MR vergadering toelichting vanuit oudergeleding op hoe de verkiezingen
aan te pakken.
Na volgende vergadering komt de aankondiging naar ouders. Via Forms stemmen.

8. Leerlingenraad.
Besproken: pesten, Kanjertraining, Cobi, moestuin. Terugkerende thema's.
Openheid heerst, dat is erg mooi. Kan veel worden besproken. Alle punten die
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worden besproken worden teruggekoppeld in het team, hierdoor blijven we
ook met elkaar scherp.
9. Open punt.
10. Rondvraag
Voorstel: Schoolkrant waarin kinderen iets kwijt kunnen. Op dit moment wordt
Padlet gebruikt tijdens het thuisonderwijs.
Vergaderdata 2020-2021:
9 maart
20 april
29 juni
Volgende vergadering: 9 maart
• Groei van de school; 13de groep in 2021-2022
• Vandalisme plein > afsluiten?
• Ophaalplekken op het veld d.m.v. platen
• Verkiezing nieuwe MR-leden

MR- Vergaderingen Prinses Máximaschool 2019 - 2020

