 notulen

MR-vergadering:

07-10-2020

Aanvang:

20.00 uur – 21.30 uur

Locatie:

via google meet

Aanwezig:

Ilona, Jeffrey, Annemarie, Marissa, Brenda, Willem Peter

1. Opening/welkom
Vergadering wordt geopend
2. Vaststelling vergaderagenda
Extra punt veiligheid op school
3. Bespreken notulen vorige vergadering
Voorgaande notulen zijn van de algemene MR-vergadering (schooljaar 2019-2020), deze
notulen zijn nog niet ontvangen.
Na de algemene MR-vergadering is er nog een overleg geweest met de MR over de
groepsindeling voor schooljaar 2020-2021
Ivm de COVID uitbraak zijn het aantal MR-vergaderingen voor schooljaar 2019-2020 beperkt
gebleven.
4. Ingekomen stukken/Post
Tijdschriften binnengekomen
Geen schriftelijke reacties van ouders ontvangen
5. Start nieuwe schooljaar
Groep 3-4 is goed gestart.

Groep 6-7 is goed gestart. Zij werken nog aan de groepvorming. Marissa gaat 29 oktober
met zwangerschapsverlof. Een vervanger voor juf Marissa is reeds aangetrokken.
Annemarie, geeft aan goede start met het team gehad te hebben.
6. Voedingsbeleid, waterbeleid
De start op school met het voeding en waterbeleid is niet gelopen zoals verwacht. Er is
onrust bij meerdere ouders en leerlingen ontstaan. Communicatie en uitrol van het beleid
had beter gemoeten. Meerdere ouders hebben met Annemarie hierover gesproken of
gemaild. Besloten is, zoals ook in de nieuwsbrief is vermeld, dat dit jaar het voedingsbeleid
niet gehandhaafd zal worden. Ouders zijn gevraagd om mee te denken en input te leveren
m.b.t. het voedingsbeleid.
7. Communicatie
De wijze van communiceren van ouders naar school maar ook communicatie van school
naar ouders verloopt niet optimaal. Door COVID is het nog lastiger om goed met elkaar te
communiceren. Er moet gekeken worden hoe dit geoptimaliseerd kan worden.
Bij vragen of problemen gaan de ouders direct naar de school toe i.p.v. contact op te nemen
met de MR. Dit is niet de bedoeling
Telefonisch is school moeizaam bereikbaar. Zal naar gekeken worden.
8. Uitval leraren
Groep 7 en 8 is dit jaar onrustig gestart. Juf Karima (groep 7-8 en groep 5) is ziek en zal
voor de rest van het schooljaar vervangen worden door en nieuw aangetrokken lerares. Zij
zal op korte termijn starten in groep 7-8. Binnen de groep is het onrustig. Dit zal de komende
weken extra aandacht krijgen van de school.
In groep 6-7 zal juf Marissa op 29-10-20 met zwangerschapsverlof gaan. Er is reeds een
vervanger aangetrokken deze zal op korte termijn starten.

9. Veiligheid op school. Reeds besproken in voorgaande punten.
I.v.m. de onrust in de groepen 6,7 en 8 wordt hier de komende weken extra aandacht aan
besteed. Belangrijkste doel is herstel van de rust.
10. Mededelingen
Komende weken zal de school een thema gesprek hebben met de inspectie. Het thema is
kwaliteit en hoe deze geborgd is.
Er zal ook een interne audit gehouden worden vanuit Stichting BasisBuren
11. Rondvraag
Veel ouders hebben de nieuwe juf Kim nog niet ontmoet. Voorvolgende week staat een
ouderavond via google meet gepland, dan is er de mogelijkheid om kennis te maken
Eerstvolgende MR-vergadering zal plaatsvinden op 18 november.
12. Sluiting vergadering
Om 21:30 wordt de vergadering gesloten

