Notulen MR online vergadering 07-12-2020
1.Angeline opent de vergadering.
2. N.a.v. de notulen van 20-10-2020: n.a.v. de oproep voor een vacature in de MR: 1 ouder heeft
eventueel belangstelling en 1 andere ouder (met ervaring als voorzitter in de MR) heeft
belangstelling en zou nog 1,5 jaar deze taak kunnen vervullen.
De notulen van 20-10-2020 staan op de website.
3. De schoolbegroting: deze is door Marieke via de mail verstuurd aan de MR-leden. Fijn dat dit van
tevoren verstuurd is. De begroting is besproken.
4. Activiteitenplan: is gemaakt door Angeline. Dit activiteitenplan komt op de website. In plaats van
Meerjarenformatieplan wordt dit plan in het vervolg Bestuursformatieplan genoemd. Angeline zal
dit aanpassen in het document.
5. Arbo-jaarplan: RIE wordt uitgevoerd: hier rolt een plan van aanpak voor 2 jaar uit.
6. Het Bestuursformatieplan: dit wordt komende donderdag 10-12-2020 besproken.
7. Corona en maatregelen: Het gaat bij ons op school naar omstandigheden nog goed. Er zijn een
paar situaties geweest dat kinderen thuis moesten blijven omdat een gezinslid positief getest was. Er
is 1 leerkracht positief getest geweest. Deze leerkracht komt morgen voor het eerst weer op school.
Vanaf 8 december zullen we horen of er nieuwe maatregelen komen en we zullen ons hieraan
houden. We vermijden nauwe contacten. Het Sinterklaasfeest is goed verlopen. De regels zijn goed
in acht genomen. Het kerstfeest is in voorbereiding. Ook dit feest zal coronaproof en kleiner gevierd
worden op school. Het feest wordt gevierd in de klas en niet zoals voorgaande jaren met alle
groepen bij elkaar. Ouders worden via ouderportaal op de hoogte gebracht hoe het kersfeest zal
verlopen.
7. Nieuwe spellingsmethode: Lotte vertelt iets over onze ervaringen met deze methode. De
spellingsmethode bevalt goed. Janneke Kaagman, leerkracht op de Hussel in Grootebroek heeft deze
methode ontwikkeld. Janneke heeft de methode bij ons op school geïntroduceerd. De leerkrachten
en de kinderen zijn er dit schooljaar mee begonnen en zijn er enthousiast over. De methode is meer
afhankelijk van de leerkracht. Binnenkort komt Janneke op school om te horen hoe de methode tot
nog toe bevalt en of we ergens tegenaan gelopen zijn. Onze school kan misschien pilotschool
worden in de aankomende jaren.
8.Rekenen: De vernieuwde methode “alles telt q” bevalt tot nu toe goed. Het niveau ligt hoger dan
de vorige methode. Het vraagt qua instap dat de kinderen de cijfers t/m 20 hebben verkend. De
aansluiting van groep 2 naar groep 3 is onder de loep genomen en aangepast.
9.Leeruniek: Eind oktober hebben de leerkrachten een online starttraining gehad. Er moesten
opdrachten gemaakt worden, die ingeleverd zijn. Er wordt gewerkt met kind-kenmerken: positieveen belemmerende factoren. Na toetsing komen de resultaten in leeruniek te staan. Naar aanleiding
hiervan wordt er bekeken of kinderen een andere instructiegroep nodig hebben of dat ze in de
bestaande groep blijven werken. Met andere woorden: Er wordt aangehaakt op het
referentieniveau van het kind. De collega’s zijn enthousiast over het werken met leeruniek. De
analyse van het kind wordt duidelijk en zichtbaar weergegeven. (alle gegevens op 1 plek) De
gegevens uit ParnaSyss kunnen gekoppeld worden. De leerkrachten zetten de kind-kenmerken erbij
in leeruniek.

10. Beleid van school bij het wandelen of fietsen naar sporthal de Brug: Wendy vraagt hoe ons beleid
is als zich de situatie voordoet wanneer een kind niet mee kan fietsen naar de gym. Wanneer
een kind van groep 4 niet op de fiets naar de sporthal kan, blijft het kind op school. Dit is
gecommuniceerd naar ouders. Op dit moment mogen kinderen vanaf groep 5 wel lopen naar de
sporthal. Zij lopen in dat geval met 2 kinderen. Dit gebeurt incidenteel. In deze MR-vergadering
spreken we over deze situatie en vragen ons af of de veiligheid niet in het gedrang komt bij deze
doelroep. Vinden we het verantwoord om deze kinderen zelfstandig te laten lopen? De school is
onder schooltijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. Er wordt overwogen om
ouders toestemming te vragen voor het lopen naar de gym, voor dit schooljaar vanaf januari 2021 en
vanaf schooljaar 2021 –2022 hiervoor per schooljaar toestemming te vragen. Kinderen waar geen
toestemming van de ouders is, blijven in het geval zij niet kunnen fietsen, op school. Marieke zal dit
aankomende donderdag als agendapunt bespreken met de teamleden.
11.Small steps: Op dinsdag is het een volle bezetting qua kinderen. Er is momenteel een wachtlijst
voor de dinsdag. De verantwoording voor deze situatie ligt bij Small steps. Zij willen bekijken waar
mogelijkheden zijn ten aanzien van ruimte. Er wordt gedacht aan het gymlokaal van de kleuters, het
lokaal van de peuters of een klaslokaal. Small steps gaat in overleg met betrokken partijen om te
kijken welke ruimte er eventueel gebruikt kan gaan worden om dit ruimtetekort op te lossen. Dit zal
goedgekeurd moeten door de G.G.D.
12. Feestdag Jacqueline Schilder i.v.m. 40 –jarig jubileum: Het feest zal op vrijdag 15 januari 2020
gevierd worden. Het wordt een feestdag voor Jacqueline en alle kinderen. We zullen ook deze dag
de coronamaatregelen handhaven.
13. Punt vanuit de GMR: de nieuwe reiskostenregeling is akkoord bevonden.
14. Muziekakkoord: Dit is door juf Lida, namens onze school ondertekend. We willen hiermee het
belang van de kwaliteit van muziekonderwijs onderstrepen. De nieuwe vakleerkracht
muziekonderwijs, Rene Koper, is enthousiast begonnen met haar lessen bij ons op school. Kinderen
en leerkrachten zijn eveneens enthousiast. Het muziekonderwijs zal bij ons op de agenda blijven
staan en we zullen ook contact houden met andere scholen om dit te waarborgen.
15. Pancratiusmagazine: de kinderen zullen een magazine mee naar huis krijgen vóór de
kerstvakantie. We geven hiermee een inkijkje in onze school en in de groepen. Het ligt in de planning
om dit magazine 2 keer per jaar mee te geven aan de kinderen.
16.Sluiting
Een week na deze vergadering werden er extra coronamaatregelen aangekondigd waardoor de
scholen vanaf woensdag 16 december moesten sluiten en naar alle waarschijnlijkheid op dinsdag
19 januari weer open mogen. Het jubileumfeest van Jacqueline Schilder wordt uitgesteld.

