Agenda MR 1 december 2020
Aanwezig: Jimmy, Marijke, Dide, Mireille, Merel, Christa, Sander, Jolien
Afwezig: Bart

1. Nieuwe MR ouders: Mireille en Christa
Voorstelrondje; goed idee om motivatie van Mireille en Christa in nieuwsbrief te zetten (als
linkje). Uitleg van Jimmy over lopende topics, Mireille en Christa (voorlopig) toegevoegd
2. Update MT (Marijke)
a. Karine
● toevoeging aan MT (Marjan en Norah). Heeft GMR ervaring.
b. Covid
●

●

Gaat goed in vergelijking met andere scholen. Diede: wat moeten we met
flink hoestende kinderen. Volgens de beslisboom zou je die naar huis
moeten sturen. Ze gaat overleggen met Henny. Wellicht beslisboom
opnieuw delen in nieuwsbrief
Vraag Mireille; drempel om contact te zoeken met de leerkracht kan nu in
ouders de school niet in mogen, hoog voelen voor ouders. Hoe zien andere
ouders dit en hoe ervaren de leerkrachten dit? Jolien; kleine dingen worden
groot gemaakt doordat ik er nu over moet bellen. Marijke: we leren veel mbt
communicatie met ouders door de situatie met Covid, na Covid nemen we
(MT) dit wel mee. Jimmy: hoe kunnen we op dit moment de situatie mbt
communicatie tussen ouders en leerkrachten verhelderen? Sander:
communiceren kost veel tijd, erbij. Jimmy: samenvattend, aankaarten bij

MT hoe gaat dit in het vervolg. Roos: deze situatie lijkt me ideaal voor beide
partijen, geeft veel rust. Mireille: bovenbouw leerkrachten wellicht ook 1x
per week buiten staan, om even oogcontact te hebben? Sander: goed idee,
neem het mee in de bovenbouw vergadering, zelfde voor Marijke. Christa:
communicatie vanuit leerkracht wisselt, is hier een beleid voor vanuit
school? Marijke: nee, dit verschilt per leerkracht, wat goed kan werken.
Jimmy overlegt dit met MT
c. Nieuwe rapporten (Diede)
●

Aantal veranderingen doorgevoerd samen met Marjan (werkgroep).
Bijv. aantal zaken samenvoegen om het overzichtelijker te krijgen
(bovenbouw), kopje Leonardo toegevoegd. Wordt weer op papier
(duurzame variant), iets om te bewaren. Is zo goed als afgerond.

3. Verbouwing (Bart)
●

Geen update. Jimmy: idee, bovenbouw naar Lindengracht. Wordt over
nagedacht.

●

Marle afwezig

●

Roos: beleidsgroep is gestart. Mireille; na een ‘’incident’’ in de klas en
tussenkomst van de leerkracht is er wel verbetering opgetreden.
Marijke: belangrijk dat ‘’incidenten’’ snel aangekaart worden bij de
leerkracht.

4. OV (Marle)

5. TSO

6. Afscheid Henny
●

Jimmy, OV, en Leonardo voorzitter kunnen even langskomen in een
bepaald tijdsslot

8.. Wat verder nog ter tafel komt
Paaltje (Christa) einde pilot; dan evaluatie bij gemeente. Wordt vervolgd

