MR vergadering
Datum: 28 oktober 2020
Notulist: Vera
Aanwezig:

Tijd

Onderwerp

19.30

Opening
Vaststellen agenda
Notulen vorige vergadering
vaststellen

19.35

19.40
19.45

Binnengekomen stukken
Communicatie

19.55

Corona algemeen

Status

Afspraken: wat/wie, uiterlijke
datum

Notulen vastgesteld. Kunnen op de
website geplaatst worden, ook
huishoudelijk reglement toevoegen.
InfoMR, cursusaanbod.
-Parro: hoe bevalt het, hoe willen wij
dit bij ouders gaan informeren?
Whitney: dit soort apps werken
prettig, had hier al enig ervaring mee
vanuit kinderdagverblijf.
Nog geen andere ouders gehoord
over Parro.
-Enquête waarin wij ouders vragen
hoe ze Parro vinden en ook
informeren hoe er gedacht wordt
over de nieuwsbrief, nu 1x in de 2
weken, hoe denken ouders over 1x in
de maand.
Meerdere opties Parro, bijvoorbeeld:
plannen van oudergesprekken, dit
gaan wij nog uitproberen. Waar zijn
ouders positief over en zijn er nog
tips.
Ook algemeen adviezen vanuit
ouders, tips/ tops? Belangrijke vraag
voor de enquête. Enquête wordt
verstuurd na de oudergesprekken. Op
het moment dat de Enquête
verstuurd wordt, ook een bericht in
de groepsapp plaatsen, zodat de
meeste ouders bereikt worden.
Externen beperken tot alleen wat
nodig is voor onderwijs en
ontwikkeling van de leerlingen.

20.05

20.15

Huishoudelijk reglement

Schoolontwikkeling

Vieringen zonder ouders, huidige
maatregelen: alleen vieringen met
leerkrachten en leerlingen. Hopelijk
begrip hiervoor vanuit ouders, dat ze
met bijvoorbeeld Sinterklaas dit jaar
niet welkom zijn (ook niet buiten met
ontvangst of iets dergelijks).
Komt morgen een werkgroep bij
elkaar vanuit Oponoa, die kaders gaat
aangeven wat betreft de
maatregelen. Volgende week krijgen
ouders bericht vanuit school, hoe zit
het nu precies met de maatregelen.
Ouders weten het soms niet, kan
soms ook angstig zijn, omdat het niet
altijd duidelijk is.
Is deze al besproken en goedgekeurd?
In het reglement wordt er wat keren
verwezen naar artikelen en het is
onduidelijk welke, Gabriëlle denkt dat
er wat plannen door elkaar loopt.
MR Reglement van 36 pagina's is
vanuit de stichting opgesteld.
Er is 1 onderdeel uit dat reglement,
dat is het huishoudelijk reglement
wat wij vanuit de MR Kiezel en Kei
hebben opgesteld, goedgekeurd en
opgestuurd naar Oponoa.
Handig om in het jaarplan te
vermelden wanneer iedereen in de
MR is gekomen. (Jojanneke is niet dit
jaar herkiesbaar, maar volgend
schooljaar, plaatsgenomen in 2017)
Zo kunnen wij in het jaarplan terug
vinden wanneer er verkiezingen
moeten plaatsvinden.
Whitney stuurt nog even het MR
reglement en huishoudelijk reglement
door.
Bijpraten wat zijn de ontwikkelingen
op school.
Vooral bezig met technisch en
begrijpend lezen. Dit proberen wij
stichting breed te verbeteren.
Theoretische gedeelte gehad, nu is
het uitproberen en ontwikkelen.
Structureren en onze weg vinden wat
het beste is.
Mooie start, kinderen zijn enthousiast
dat ze een boek mogen lezen, die

20.25

Rondvraag

20.30

Sluiting

winst hebben wij al bereikt en willen
wij ook behouden. Het is een proces
wat meerdere jaren zal duren.
Zaten eerst op het lesgeven in
strategieën, dus een hele les bezig
met een strategie aanbieden, nu leren
wij het aan door het 'tussendoor' te
doen. Binnen het thema of een les
komt een strategie aan bod, maar
staat niet meer centraal. Leesplezier
staat bovenaan.
Deze ontwikkelingen ook delen aan
ouders, stukje communicatie naar
ouders. Ook via Parro delen, zo
kunnen ouders ook thuis er weer
verder over praten, creëer je
betrokkenheid. In deze tijd des te
belangrijker dat wij zulke dingen
delen met ouders.
Voorlopig de MR vergaderingen weer
naar de avond. Zelfde data, online.
Mochten we weer bij elkaar mogen
komen opnieuw bekijken wat handig
is, avond/middag.
Als ouders de MR vergadering willen
volgen kan dat, ze moeten vooraf
aanmelden en hebben ze dit gedaan,
krijgen ze de link van de vergadering
doorgestuurd.

