Notulen MR vergadering 15-09-2020
aanwezig : Honorine, Robert, Naila, Melchior, Derk, Jurgen, Yvonne.
Notulen vorige vergadering :
informatie over studiereis komt na december.
informatie wanneer de agenda op plexie staat, wordt via de mail verstuurd.
stand van zaken op de school :
Op het moment veel afmeldingen en een aantal collega ‘s die nu thuis zitten.
Gesprek met de inspecteur gehad ( online ) onderwerp : kwaliteitsverbetering.
Verbeterpunten : taalonderwijs ( woordenschat ), eigenaarschap van de leerling (
differentiatie ) De school krijgt van het gesprek een rapport, geen beoordeling in deze
situatie.
De school heeft subsidie aangevraagd voor leerlingen die een achterstand hebben
opgelopen door de lockdown.
Er is een plan ingediend waarbij ook DOK wordt ingeschakeld. Marja van der Helm ( extern
remedial teacher ), wordt ook ingeschakeld voor meer uren begeleiding.
Ook wordt er gedacht aan extra sport na schooltijd t.a.v. het welbevinden van leerlingen.
richtlijnen :
Er zijn kinderen die getest zijn, deze kinderen blijven thuis, tot de uitslag en / of geen
klachten meer hebben.
Hoe bedienen we kinderen die thuis zijn. Hier moet een schoolafspraak over komen.
Er wordt nagedacht over oplossingen met inzetbaarheid van leerkrachten over andere
groepen, hier moet de werkdruk van de leerkracht ook in de gaten worden gehouden.
ventilatie :
Er komt een onderzoek binnen Librijn hoe er geventileerd wordt.
verkeerssituatie :
Verkeersverbod bij start -en eindtijd van de schooltijden, op beide locaties. Over
éénrichtingsverkeer wordt verdere actie ondernomen.
Subsidieaanvraag voor anderstaligen die direct uit het buitenland komen. Deze subsidie is
verlengd met drie maanden, waardoor er meer en langer begeleiding mogelijk is.
Vraag :
Moet de OR nog verantwoording afleggen aan de MR, want de MR vertegenwoordigt de
ouders van MR.
De voorzitter van de OR wordt voor de volgende MR vergadering uitgenodigd, met de
insteek wat er van elkaar verwacht wordt.
Punt van bespreking zal in de loop van het jaar zijn de verhoging van de ouderbijdrage, daar
de subsidie TPO over twee jaar stopt. De financiën hiervoor zijn o.a. t.b.v. de bekostiging
van leerkracht, vervanging van boeken en Benchmark toetsing. Het voordeel is dat er steeds
meer mensen bewust voor de school kiezen.
onderling overleg :
Jaarplanning :
speerpunten van de MR worden besproken en hierin opgenomen. Het gaat bij in te lezen
stukken over de bewustwording van het op tijd aanleveren en dat het bestaan en nut van de
MR hieraan mede recht gedaan wordt. Uit de jaarplanning kunnen punten gehaald worden
waar de MR instemming op behoeft.
Speciaal speerpunt van de MR is dit schooljaar de continuïteit van de lesinhoud voor
leerlingen.
Gedacht wordt over een MR-cursus, Is een cursus op maat, met elkaar als MR-team,
realiseerbaar. Gedacht wordt aan positionering van de MR.

Actiepunt 1 : PMR leden overleggen met de AOB over het nut van het service-pakket van de
MR.
Actiepunt 2 : MR-leden onderzoeken het aanbod van cursussen MR en komen voor 1
oktober met een voorstel.
volgende vergadering : 16 - 11 - 2020 om 16.00 uur.

