‘Onderwijs van de toekomst
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Agendapunten:

Inhoud:

Opening
Evaluatie afgelopen
periode

Als school hebben we afspraken gemaakt over de aanpak van
het thuisonderwijs. We hebben ervoor gekozen door te gaan in
de methode, fysiek werk te bieden voor de kinderen. De
kinderen kregen elke week een pakketje met huiswerk mee.
Leerkrachten hebben wekelijks ouders of kinder gebeld.
Daarnaast mochten ouders vragen stellen via schoudercom
aan de leerkracht, wanneer ze er niet uit kwamen.
Ouders ervaarden geen uniformiteit in hoe er omgegaan met
het thuisonderwijs. Dit had de school kunnen voorkomen door
keuzes duidelijk uit te leggen.
Soms stonden er in het ‘thuiswerk’ afkortingen. Dit is voor
ouders lastig om te begrijpen.
Contact tussen leerkracht en kinderen werd door sommige
kinderen gemist. Wat had kunnen helpen was aanwezigheid
van de leerkracht op de wisseldagen of contact via videobellen.

Voor wie Belangstellenden en:
Oudergeleding:
Joyce Maijers
Vivianne van der Heiden
Personeelsgeleding:
Suzanne van der Meijden
Clarens Groeneveld-Immenga
Genodigden:
Anja de Jong (directeur)
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Het contact tussen de A en B groep via tiktok filmpjes was in
groepen een succes. Bij 50% onderwijs hebben alle groepen
aandacht besteed aan de verbinding tussen de 2 groepen.
We maken ons als MR zorgen over het feit dat feedback niet
op de juiste plek terechtkomt.
Ingekomen stukken en
mededelingen
- GMR
- Ouderbrief
- 4 mei
- 11 juni
- terugkoppeling
OR vergadering
- Schoolkamp

GMR:
Geen
Noodopvang:
De kinderen hebben op school gelegenheid gehad om hun
huiswerk te maken. Vanuit school had er meer aandacht
kunnen zijn of het werk ook gemaakt was door de kinderen en
eventueel vooruit werken.
Kamp groep 8:
Er is besloten dat de kinderen van groep 7 en 8 in een
tweejaarlijkse cyclus op kamp gaan. De kinderen van de
huidige groep 7 en 8 zouden dit jaar op kamp gaan. De cyclus
is doorgeschoven naar volgend schooljaar. Dit zou betekenen
dat volgend schooljaar de kinderen van de huidige groep 6 en
7 op kamp gaan. Vanuit de ouders van de huidige groep 6 is er
voorgesteld om toch te kijken of groep 6 toch in groep 8 op
kamp kunnen gaan.

Reactie op brief van ouders
groep 6 → Vivianne en Joye
reageren hierop.
- Groep 7 en 8 gaan
komend schooljaar op
kamp.
- Wens van ouders
groep 6 is een
jaarlijks kamp, zodat
deze kinderen ook in
groep 8 op kamp
gaan. De
mogelijkheden
hiervoor bekijken we
komend schooljaar in
de eerste MR
vergadering.
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OR vergadering:
Wanneer we alle activiteiten moeten inhalen die dit schooljaar
gemist zijn, loopt niet met de planning voor komend schooljaar.
De activiteiten zijn gepland rondom het project waaraan we
werken. Dit is besproken in de OR vergadering.
Terugbetaling bijdrage
TSO en
ouderbijdrage

Ouderbijdrage - geplande budget
budget Pasen doorschuiven juffendag
budget open podium doorschuiven naar opening school
Ouders die dit schooljaar de vrijwillige bijdrage van 30,00
hebben betaald krijgen komend schooljaar een korting van
10,00, doordat niet alle geplande activiteiten zijn doorgegaan.

Anja vraagt aan
penningmeester OR om een
brief op te stellen waarin dit
wordt uitgelegd.

TSO bijdrage wordt van 16 maart t/m 5 juni terugbetaald. De
leerkrachten vangen nu de TSO op, waardoor de TSO geld
overhoudt.
In voorgaande jaren werd dit bedrag uiteindelijk aan de school
betaald als huur.
Schoolgids

-

op blz. 29 staat een stukje over kleuters. Oudste en
jongste bij elkaar.
schoudercom → tip: download de app (toevoegen)
facebook: persoonlijke pagina, communitie van
maken?

instemming OMR

Jaarverslag

X

advies MR

Punt vergadering op 30 juni

Jaarplan 2020-2021

X

advies MR

Punt vergadering op 30 juni
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Kalender 2020-2021
- studiedagen
- planning MR
vergaderingen

Er is nu 1 studiedag: nu 1 ingepland, 2e studiedag wordt nog
ingepland. Anja bekijkt tijdens de staf wanneer dit mogelijk is.
Het is fijn als deze dag op een gunstige dag valt bijv. na een
lang weekend.

Nieuws IKC en/of
nieuwbouw

Planning / concept verstuurd door Anja. OMR stemt in met een
verhuisdag voor de leerkrachten, waardoor de kinderen op
vrijdag 17 juli vrij zijn.

verdeling van de
groepen schooljaar
2020-2021

Dit punt is schriftelijk besproken op 14 april, omdat we de
vergadering i.v.m. corona niet hebben laten doorgaan.
Aantal leerlingen en combi’s huidige groepen:
groep 0 - 19
groep 1/2 - 13 (groep 1) 7 (groep 2) - 20
groep 3/4 - 14 (groep 3) 7 (groep 4) - 21
groep 4/5 - 13 (groep 4) 9 (groep 5) - 22
groep 6 - 20
groep 7 - 19
Hierboven zien jullie de leerlingaantallen van de huidige
groepen. Alle collega's hebben met deze informatie de kans
gehad om een verdeling te maken van de leerlingen over 6
groepen voor het komende schooljaar. De verdeling waar wij
mee willen instemmen, is de verdeling die de alle collega's als
optie hebben voorgesteld:
6 groepen
leerlingaantal
1/2 - 19 (t/m 31 dec. 2020)
2/3 - 20
4/5 - 21
5/6 - 22
7 - 20

Planning MR vergaderingen
schooljaar 2020-2021
bespreken op 30 juni.

instemming PMR

OMR heeft naar het voorstel
gekeken en denkt dat dit een
goed voorstel is. De PMR heeft
ingestemd met het voorstel.
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8

- 19

Er zijn variaties voorgesteld:
●

●
●

●

2 kleutergroepen van 16 leerlingen, waardoor groep
3t/m8 verdeeld is over de overige 4 groepen. Dit zorgt
voor onrust, omdat alle huidige groepen overhoop
gegooid moeten worden.
een 4/6 (zonder groep 5) zorgt voor een ongelukkige
combinatie qua leeftijdscategorie.
groepen met 26 of 29 leerlingen: visie van de school is,
zo gelijkmatig mogelijke leerlingen aantallen per groep
om de werkbelasting voor de leerkracht maar ook de
aandacht van de leerkracht over de kinderen zo eerlijk
mogelijk te verdelen.
gr. 1/2 samen, start met 32 leerlingen + instroom
(ambitie +15) (= grote groep)

w.v.t.t.k

X

Besteding werkdruk
geld.

X

Punt vergadering op 30 juni

Hoe nu verder?

X

Punt vergadering op 30 juni?
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Verkiezingen?
Aftreedschema

X

Punt vergadering op 30 juni?

Cursussen of inhuren
expertise?

X

Punt vergadering op 30 juni?

Rondvraag

X

