Notulen MR 15-09-2020 19.00 UUR
19.00u – 20.30 u MR-vergadering
aanwezig: Leon, Evelien, Gilbert, Veronique, Theo, Ankie

19.00 uur

- Opening
Leon opent de vergadering en neemt de voorzittersrol
op zich vanwege de afwezigheid van Pauline en spreekt
zijn positiviteit uit voor dit schooljaar.
Pauline wordt geïnformeerd door de OMR.
Ankie neemt de rol van Daniëlle over tot ze terug is van
haar verlof.
- IKC met Oudercommissie Hoera
Vervalt. Informeren middels nieuwsbrief. Volgende
vergadering komen we er uitgebreider op terug.

19.30 uur
Met Leon

- Start schooljaar
1e maandag in de zomervakantie zijn we met het
veranderproces van rekenen aan de slag gegaan,
eveneens de afronding en overdracht van de groepen.
We willen als team naar een andere vorm van onderwijs
geven. We gaan het niet overhaast uitvoeren omdat we
het belangrijk vinden dat er een stevige basis ontstaat
van waaruit we doorontwikkelen. We hebben getwijfeld
om deze verandering in te zetten gezien het feit dat we
ouders niet hebben kunnen informeren via een
ouderavond en waarin ze vragen/opmerkingen hebben
kunnen stellen/maken.
Er is een nieuwsbrief verstuurd middels Isy aangaande
het werken in clusters en het groepsdoorbrekend
werken, daar is 1 vraag van een ouder op gekomen, dit
heeft Leon opgepakt.
BCO (onderwijsadvies en ondersteuning) begeleidt ons
bij het veranderende reken- en begrijpend lezenproces
binnen onze school.
Begrijpend lezen is vorig schooljaar al opgestart, maar
door corona helaas gestagneerd, rekenen zijn we dit
jaar mee gestart. Deze ontwikkeling zal 3 á 4 jaar duren
voor het er daadwerkelijk staat.
We zijn positief gestart dit schooljaar, we merken dit
aan de kinderen (reacties en gedrag), maar we horen
dit geluid ook terug tijdens oudergesprekken.
Ouders ervaren het als positief dat de groepen niet zo
groot zijn.
- Schooljaarplan
Jeelo moet nog toegevoegd worden.

Vragen:
-SWOT analyse mist corona; wordt toegevoegd.
-Afkortingen maken het niet duidelijker.
-Groepsdoorbrekend rekenen; wat als een lln in groep 7
al door de lesstof heen is? Leon geeft uitleg over de
werkgroep POVO (Primair Onderwijs Voortgezet
Onderwijs), waar hij aan deelneemt, en waar ze
momenteel mee bezig zijn.
-Waarom niet verbreden/verdiepen van de lesstof?
Dit doen we wel, maar willen we nog in
doorontwikkelen. Hiervoor wordt bijvoorbeeld levelwerk
ingezet.
De plusklas wordt dit schooljaar opnieuw ingezet
volgens de afspraken die er liggen, deze afspraken
worden dit jaar herzien. We werken toe naar een
nieuwe vorm van begeleiding van meer- en
hoogbegaafden waardoor de plusklas waarschijnlijk
overbodig wordt. We starten de plusklas met de
kinderen die vorig schooljaar geëindigd zijn, de klas
wordt geleidelijk aangevuld.
Levelwerk in de reguliere groepen, dit wordt ingezet
voor extra uitdaging op verschillende gebieden.
Aanvullingen aangaande het jaarplan worden nog
gemaild.
- TSO
4 nieuwe ouders zijn nu toegevoegd aan de lijst,enkele
ouders kunnen ook (wisselend) bijspringen.
Het lastige blijft nu de wispelturigheid van de mensen,
er is geen vastigheid.
De zorgen omtrent continuïteit en kwaliteit worden
uitgesproken door Leon.
Na een periode worden gesprekken gevoerd met deze
mensen om te bekijken of de rol van TSO-medewerker
wordt voortgezet.
Het is een topic voor dit jaar. MR moet hierin adviseren.
- Corona update
Als school volgen we de richtlijnen, dat is een hele
uitdaging. We kunnen geen uitzonderingen maken, we
moeten de richtlijnen volgen.
De beslisboom is door het RIVM opgesteld, wij kunnen
en mogen hier niets in aanpassen.
Leerkrachten ben je een week kwijt wanneer ze getest
moeten worden. Het slokt veel tijd op, geeft Leon aan.
- Gymzaal Haelen/Nunhem
Leon schetst en legt de onveilige verkeerssituatie uit. Er
is nog geen zebrapad van het plein naar de gymzaal.
Tot nu toe ligt het uitwerken van de afspraken stil.

Er worden ideeën geopperd door de OMR.
De situatie zorgt ervoor dat het te onveilig is om met
groep 3/4 te gaan gymmen.
- Impulsklas
inmiddels 2x gedraaid, door corona mocht het niet
meer.
Kunnen we de impulsklas draaien op een corona vrije
manier? Besproken met bestuur, kernteam en
uitvoerende mensen. We gaan weer starten met 5 lln.
Hopende nog 8x te kunnen draaien..
- Rondvraag
Lijm in de kleren gaat er niet meer uit. Leon neemt
contact op met de leverancier.
20.15 uur
Zonder Leon

- Cursus MR
Veronique vraagt naar de cursus bij de Mussenberg. Is
het zinvol, kan het ook digitaal?
- Planning maken voor dit jaar
-TSO
-Communicatie → toevoeging mbt Isy; probeer op een
vaste dag de berichten vanuit het cluster op Isy te
zetten zodat het geen overload aan info wordt voor
ouders. Daarnaast ook tijdig naar ouders communiceren
wanneer kinderen materialen mee moeten nemen.
Veronique koppelt dit terug naar de
clustercoordinatoren.
Over het onderwerp communicatie wordt tijdens de
volgende vergadering gestemd.
-IKC-momenten
Toevoegingen vanuit OMR:
-Oog gezondheid i.r.t. tablets, computers, e.d. We
zouden graag door een expert bijgepraat worden. Actie
voor 10 december, dan bepalen we de voortgang.
Evelien neemt contact op met een opticien. Veronique
neemt contact op met een chiropractor i.v.m. de
houding.
Ogen worden nog gescreend op school door de GGD in
bepaalde leeftijdsgroepen.
-Zonnepanelen; graag rond de tijd van de begroting op
de agenda.
Actie voor de volgende vergadering. Leon neemt
contact op met Ralf Maessen i.v.m. de opbrengst
zonnepanelen.
-Planning van vorig jaar aanpassen aan de juiste data.

- TSO
TSO houdt ons bezig, het liefst willen we dit anders.
Het blijft fragile. We praten over de mogelijkheden en
onmogelijkheden. Hoe kunnen we dit naar ouders
duidelijk maken, zodat ouders dit begrijpen?
We zullen ook moeten bekijken wat alternatieven zijn op
het 5 gelijke dagen model. Daarnaast ook verdiepen in
de 5 gelijke dagen modellen.
Hoe staan HOERA en Natureluur hierin?
We laten het bezinken.
Dinsdag 29 september van 19.00 tot 20.00 plannen we
een extra MR-vergadering in waarbij ook Pauline
aanwezig kan zijn.
- Bijwonen vergadering Leon Kiggen (GMR)
Afstemmen welke vergadering dit wordt. Ankie koppelt
dit terug naar Léon.
Vergaderdata dit schooljaar:
-

Dinsdag 15-9-2020 met oudercommissie Hoera
Extra MR 29-09-2020 TSO
Woensdag 28-10-2020
Donderdag 10-12-2020 Met oudercommissie
Hoera
Maandag 01-02-2021
Dinsdag 30-03-2021
Woensdag 26-05-2021 Met oudercommissie
Hoera
Woensdag 30-06-2021
(Maandag 12-07-2021)

Actiepunten

Jeelo toevoegen in jaarplan
Corona toevoegen in SWOT-analyse
Contact met de lijmleverancier
Informeren naar MR-cursus bij de Mussenberg
Terugkoppeling clustercoordinatoren ‘nieuwsdag’ Isy
Contact met chiropractor
Contact met opticien
Opbrengst zonnepanelen informeren bij Ralf
Jaarplanning aanpassen met de juiste data
Verdiepen in alternatieven 5 gelijke dagen model
Verdiepen in vormen van 5 gelijke dagen mogel
Terugkoppeling vergadering bijwonen Leon Kiggen
Aanwezig woensdag 28 oktober

Wie

Leon
Leon
Leon
Veronique
Veronique
Veronique
Evelien
Leon
Ankie
Allen
Ankie

Jaarplanning 20-21:
*: I(instemming)/A(dvies)/V(oorbereiding)/T(hema
*: I(instemming)/A(dvies)/V(oorbereiding)/T(hema)
Maand
Agendapunten
15 sept

-

Zonder Leon; Huishoudelijk Reglement
IKC 19.00-19.30 al gepland
Jaarplan
AVG
OC van Hoera en MR samen?

extra MR
28 sept
28 okt

-

TSO/5 gelijke dagen model

I/A/V/T*
V

- Speerpunten in keuzes schoolbegroting bespreken
- Jaarplan (o.a. PBS en Jeelo)
- 5 gelijke dagen model
- IKC 19.00-19.30

A
T
T
A

- IKC 19.00-19.30
- MR begroting
- Gezamenlijke avond OR/MR?
- Schoolbegroting

A
A

1 febr

- Schoolbegroting,
- Financieel jaarverslag
- Evaluatie schoolontwikkelplan (SOP)
-

A
A
A

30 mrt

- Vakantieplanning
- IKC 19.00-19.30
- inzicht in Formatie- hoe doen we dit –wat spreken we af binnen de MR
hoe we dit communiceren / en of er een extra MR moment moet zijn.

I
T
A
A
A

26 mei

- Inzet formatie en samenstelling van de groepen
(bespreken uitgangspunten)
- Mobiliteit, gevolgen, formatieoverzicht
- Concept schoolgids en opstellen/ aanpassen MR-deel
- Evaluatie schoolontwikkelplan

A
A
I
T
A

30 jun
12 jul

- Vergaderdata/jaarplanning vaststellen
- Vaststelling schoolgids
- Jaarverslag school en jaarverslag MR
- Communicatie
- Formatie
- Begroting
- IKC 19.00-19.30

T
T
A
I
I
A

10 dec

A

