‘Met plezier naar de Pijler,
want daar zit het wel SNOR’
Notulen MR
Plaats

Centrale hal aan de kant van de bovenbouw met de schuifdeur dicht.
Datum en tijd

Dinsdag 09-03-2021,
18.30 - 20.30 uur

Inhoud:
Agendapunten:
18.30

Opening
Notulen van de
vorige keer.

De notulen zijn vastgesteld en zijn op de website terug te
vinden.

Samenstelling MR
Joyce is dit jaar herkiesbaar voor de oudergeleding van de MR.
en de toekomst van We willen gaan polsen of ouders interesse hebben voor de rol van
MR lid, ook moet er iemand gezocht worden die deel wil nemen in
de MR / GMR
de GMR.
Joyce geeft aan deze rol op haar te willen nemen, wanneer
iemand anders bereid is de rol van MR lid op zich te nemen.
Clarens en Suzanne willen volgend schooljaar uit de MR. Er
komen dus ook 2 plekjes vrij in de personeelsgeleding van de MR.

Belangstellenden en:
Oudergeleding:
Joyce Maijers
Vivianne van der Heiden (voorzitter)
Personeelsgeleding:
Suzanne van der Meijden (notulist)
Clarens Groeneveld-Immenga
Genodigden:
Anja de Jong (directeur)
Voor wie
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19.00

Vergadering MR +
OMR (online)

Doel → samenwerking MR/OR.
Komend schooljaar willen we een nauwere samenwerking tussen
de OR en MR. We zullen daarom vaker met elkaar gaan
vergaderen en elkaar op de hoogte houden middels de notulen. D

19.30

Evaluatie
thuisonderwijs +
onderwijs op school

We hebben gemerkt dat er groot verschil is tussen hoe ouders de
eerste en tweede schoolsluiting hebben ervaren. Dit hebben we
gezien in de evaluatie die naar ouders gestuurd is, maar ook
teruggekregen van ouders.
De kinderen vonden de overgang van thuisonderwijs naar gewoon
onderwijs groot. Dit hebben de leerkrachten ook op school
gemerkt.
De leerkrachten vonden het fijn om tijdens de tweede sluiting meer
contact met de kinderen te hebben. Het rondbrengen van
pakketjes zorgde ervoor dat je persoonlijk contact met de kinderen
had, dat was heel fijn. Ook de dagelijkse meets waren fijn. De
kinderen hebben hierdoor meer controle van de leerkrachten
ervaren.
Er zijn op dit moment nog geen kinderen of klassen thuis i.v.m.
corona. Er zijn wel regelmatig kinderen verkouden thuis.
Wanneer een klas in quarantaine moet, ligt er werk klaar voor de
kinderen. De kinderen hebben en schriftje thuis om in te werken.
De boeken van alles-in-1 zijn online te vinden. Rekenen kan via
Gynzy online gemaakt worden.
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Continurooster

In de laatste plenaire vergadering hebben we gesproken over het
continurooster. Er komt steeds meer draagvlak binnen het team.
We denken dat collega’s geen behoefte hebben aan een poll.
Directie levert tijdpad met acties vanuit school.
De MR kan dit tijdpad aanvullen met de acties die vanuit MR
oogpunt wenselijk zijn.
Vergadering 20 april: opzet oudergeleding met vragen die gesteld
kunnen worden met argumenten voor of tegen, bespreken tijdens
deze vergadering → belangrijk om de vraag te stellen of ouders
ze bereid zijn om mee te betalen aan de TSO bij invoering
continurooster.
Gezamenlijk doel het eventuele continurooster invoeren m.i.v.
volgend schooljaar.

20.00

Speerpunten

Te vinden in de schoolgids onder ‘Onze ambities’. We hebben dit
punt niet kunnen bespreken tijdens de vergadering.

evaluatie passend
onderwijs

Passend onderwijs is een wettige maatregel →
Samenwerkingsverband Hoeksche waard. Verantwoording van
deze middelen is op de website te vinden.
We hebben dit punt niet kunnen bespreken tijdens de vergadering.

Nationaal
onderwijsplan

Vivianne heeft hier op 8 maart een scom bericht over gestuurd.
We hebben dit punt niet kunnen bespreken tijdens de vergadering.

Directie levert tijdpad met
acties vanuit school.

OMR maakt vragen voor
ouders

‘Met plezier naar de Pijler,
want daar zit het wel SNOR’

Concept schoolgids

Huidige schoolgids - nu nog geen concept voor de nieuwe
schoolgids. We hebben hier tijdens de vergadering niet over
gesproken.

Formatieplan

Directie heeft voorkeursformulieren met de leerkrachten gedeeld.
De leerkrachten geven hun voorkeur voor groepen aan. Wie welke
groep gaat doen is nog niet bekend.
Oudergeleding geeft aan dat de kleuterklas op dit moment groot
is. De kleuters zullen, net als voorgaande jaren, komend
schooljaar met een kleine klas starten.

Tussen opbrengst
schoolniveau

Deze zijn n.a.v. de LOVS toetsen, hier hebben we de resultaten
nog niet van. Ze worden i.v.m. de schoolsluiting in deze periode
pas afgenomen.

Toelichting
resultaten en
analyse
ouderenquête
afstandsonderwijs.

Deze heeft directie met ons gedeeld. We zijn er niet aan
toegekomen om deze tijdens de vergadering te bespreken.

Toelichting eind
rapportage
Arbomeester RI&E

Deze heeft directie met ons gedeeld. We zijn er niet aan
toegekomen om deze tijdens de vergadering te bespreken.

Toelichting plan
van aanpak
Veiligheid Gebouw

Deze heeft directie met ons gedeeld. We zijn er niet aan
toegekomen om deze tijdens de vergadering te bespreken.
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en brandveiligheid.

