MR-Vergadering: Woensdag 13 Januari 2021, 19:30 Online (ivm Covid-19)
Genodigen:
PG: Miek van Leijsen, Ineke Fluijt, Ingrid Simjouw,
OG: Marco van Berlo, Ramon Mangold, Edwin Schaap
Gasten: Jory Vos
AGENDA
1 Opening en mededelingen
2 Ingekomen post/ email
- geen inkomen post
3 Notulen vorige MR Vergadering
Notulen vorige vergadering is goedgekeurd.
4 Actie- en besluitenlijst
> Wordt beheerd door Ingrid
5 Schoolzaken
a - Covid-19/ Digitaal onderwijs
Het opschalen bij de tweede lock-down is veel vlotter gelopen wat betreft devices en
inlogcodes. Leerkrachten missen wel het ‘normale’ contact met de kinderen. Alle
kinderen zijn in beeld. Ouders zijn betrokken. De school vangt ook kwetsbare kinderen
op.
Voor ouders is de combinatie van werk en thuisonderwijs soms lastig. Daarnaast is het
lastig voor ouders om de juiste methodiek toe te passen. Het kijkje in de ontwikkeling
van hun eigen kinderen is een meerwaarde.
b - Begroting
De wensenlijst van leerkrachten wordt binnenkort met de directeuren gedeeld. Nav die
wensen in combinatie met de gelden wordt er een plaatje voor 21-22 gemaakt.
c - Invulling gelden werkdruk akkoord.
d - Wat leeft er onder het team?
zie 5a
Onderling staan leerkrachten voor elkaar klaar. Ervaringen van de lock-down worden
gedeeld. Vergaderingen zijn digitaal
6 Ouderraad en TSO
Kascontrole commissie
Penningmeester wordt aangeschreven door voorzitter van MR.
Anke de Vos: Moeder Guus en Anouk
7 GMR
Online
Raad van Toezicht

Begroting 2021 en koers 2021
Vakantierooster 2021-2022 is vastgesteld.
Verbeteren digitale vaardigheden leerkrachten: inventariseren, scholen.
8 Medezeggenschapsraad
Jaarplan 2020 2021 en evaluatie van jaarplan strookt met elkaar.

9 Rondvraag
Marco: Is het tegenstrijdig met de richtlijnen van RIVM en rijksoverheid om alleen
kinderen op te vangen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben?
Edwin: Laat het onderwerp aanwas voor nieuwe leerlingen hoog op de prioriteitenlijst
staan. Scholen op de kaart wordt bekeken.

