NOTULEN MR dinsdag 9 februari 2021
Aanwezig:

Anita, Annemarie, Christine, Ger, Stefan, Trude

Afwezig:

-

1.Opening
De vergadering wordt om 20.15h geopend.

2. Notulen vorige vergadering
Notulen 10 december: goedgekeurd

3. Ingekomen stukken
geen
4. Uitgaande stukken
geen

5. terugkoppeling Regioraad / GMR
De regioraad was 11 januari, online via Teams.
Vakantieregeling 2021-2022: Edumare scholen sluiten aan bij het rooster van de middelbare scholen,
vrijdag 24 december wordt toegevoegd als extra vakantiedag.
Er komt subsidie om door de schoolsluiting opgelopen achterstanden weg te werken. Het is nog
onduidelijk hoe dit verder uitgewerkt/opgepakt gaat worden. Vooralsnog is het alleen nog een
politieke aankondiging geweest.
De volgende vergadering is 20 april.

6. Mededelingen directie
School is weer open, er wordt gericht op het behalen van de halfjaarlijkse doelen, om zicht te krijgen
op de achterstanden. De eerste weken wordt gericht op welbevinden. De halfjaarlijkse Cito toetsing
vindt wel plaats maar pas in Maart.

Rianne is in quarantaine in verband het een positieve test in het gezin, ze wordt deze week
vervangen door Iris en Coby.
De site is live, stockfoto’s kunnen aangepast worden, maar er zijn nog geen foto’s in het juiste
formaat beschikbaar. Stockfoto’s worden nu gebruikt in het kader van de AGV.

De school is geschilderd, de schoolsluiting kwam hiervoor mooi uit.
De CO2 meters zijn geleverd, maar moeten nog geconfigureerd worden om bovenschools uitgelezen
te kunnen worden. Reden hiervoor is niet duidelijk.

7. Afstandsonderwijs + 8. Heropening school
Het afstandonderwijs is gelukkig weer achter de rug. Anita heeft met Teams gewerkt. Het schakelen
tussen Teams en het andere werk thuis werd als lastig ervaren. Anita ziet weinig achterstand in groep
3/4.
Het werken met Teams is ook in de andere groepen goed bevallen. Rianne maakt zich wel zorgen
over groep 8 richting de eindtoets. In die zin is het ook fijn dat Iris en Coby nu voor continuïteit
zorgen.
Het werken in de kleinere groepjes lukt wel, maar het niet mixen van de verschillende groepen is
best lastig. Ook (vooral) met bv de pauzes, dit moet goed/beter afgestemd worden.
Aan het eind van de dag is het met ophalen best druk. Er zijn veel (24) kleuters, maar ouders met
kinderen in verschillende groepen staan ook te wachten op het oudere kind.
De instroom ’s ochtends gaat redelijk gestroomlijnd. De huidige regels blijven zo totdat er
versoepelingen komen.

9. Veiligheidsplan
Bijlage 1: Protocol voor melding agressie, geweld of seksuele intimidatie voor de medewerker.
Bijlage 2: Procotol voor opvang leerlingen bij ernstige incidenten van agressie en geweld.
Bijlage 3: Procotol voor opvang personeel bij ernstige incidenten van agressie en geweld.
Bijlage 4: Anti-pestprotocol gedragsregels en gedragsafspraken
Deze bijlagen zijn besproken en gedeeld. Opmerkingen zijn direct in het bestand gezet.
Met name bijlage 4 behoeft nog een nadere school specifieke benadering onder andere door het
samenvoegen van dit procotol en het school eigen protocol sociaal welbevinden.
10. Acties
Wie
Ger

Wat
Communiceren pest
aanpak

Uit vergadering
08/06/2020

gereed
Geen datum
(zodra het mondeling
toegelicht kan worden
naar ouders)

11. Rondvraag
Geen vragen

12. Sluiting
De vergadering wordt om 21.20h gesloten.

Volgende vergaderingen:
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Maandag
Maandag

28 september
3 november
10 december
9 februari
12 april
14 juni

20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
19.30 (eerder ivm projectgroep)

