Soort overleg

MR
online overleg

Datum
Tijd
Aanwezig

7-10-2021
20.15 uur
Marjolein, Mieke, Miriam, Jules, Martine, Imke,
Kim

1.Opening:
2. Mededelingen
Contactpersoon GMR (Olav Vergeldt) komt de volgende vergadering
kennismaken.
3. Start schooljaar
Vanuit het team en ouders wordt aangegeven dat het schooljaar positief is
gestart.
Fijn dat we weer “gewoon” naar school kunnen gaan en dat er alweer uitstapjes
hebben plaatsgevonden!
Vervangingen:
We kunnen constateren dat er momenteel al geen ruimte meer is in de flexpool.
Dit houdt in dat er voor kortdurende vervangingen vaak geen oplossing is.
Het betekent ook dat er waarschijnlijk op enig moment een klas voor een dag
thuis moet blijven i.v.m. het uitblijven van vervanging.
4. Jaarplan
Mieke mist de SMART acties binnen het jaarplan.
Voorstel om iedere MR vergadering het jaarplan op de agenda te zetten, zodat
we op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de school.
Er wordt op dit moment d.m.v. een traject met Jolanda Hodzelmans volop
ingezet op onderwijs kwaliteitsverbetering. Dit wordt door leerkrachten positief
ervaren, het geeft een nieuwe impuls aan het onderwijs.
OR geeft aan dat het goed is om ouders meer inzicht te geven in het jaarplan. Dit
kan door middel van informatie via ISY te geven over inhoudelijke actiepunten
waar we op school mee bezig zijn.
Ook kunnen de plaatjes die horen bij de 4 beloftes van Dynamiek worden
ingezet bij ISY berichten. (voorbeelden geven bij de 4 beloftes)
Op deze manier krijgen ouders hier een beter beeld bij.
5. Schoolgids
Miriam heeft de schoolgids dit jaar op een andere manier vormgegeven via
Vensters PO. Dit maakt het makkelijker en overzichtelijker om per jaar aan te
passen.
Algemeen richting het team: Let op de tijdsduur dat een bericht op ISY staat.
Sommige berichten zijn te snel niet meer terug te vinden.

Miriam past de schoolgids aan en stuurt deze rond in de MR ter goedkeuring.
(goedkeuring graag per mail bevestigen)
6. Chromebookafspraken
Punt 10 wordt nog aangepast in de ik vorm en daarmee zijn de
chromebookafspraken goedgekeurd.
7. Brigadieren
Marjolein neemt contact op met Rob om te bespreken hoe nu verder met de
brigadiers. Ouders geven aan dat ze de brigadiers missen. Dit is echter al jaren
een structureel probleem en er moet wellicht breder worden gekeken naar de
veiligheid op de Hoofdstraat.
8. MR-aangelegenheden
Miriam: ter info, er is een bijeenkomst binnen Dynamiek gepland voor de OV
om duidelijkheid te scheppen rondom vormgeving en inhoud van OV.
MR data aangepast:
18 november vervalt, dit wordt 25 november.
19 mei vervalt, dit wordt 12 mei.
7 juli vervalt, dit wordt 29 juni.
9. Rondvraag
Mieke: De nieuwe pastoor in Meerlo wil de communielessen op een andere
manier gaan vormgeven. Dit heeft ertoe geleid dat het merendeel van de
kinderen is afgehaakt en het is nog niet duidelijk of en op welke manier de
communie door zal gaan.
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Actie

Wie

Wanneer

23-6

6

Onderwijsaanbod leerlingen die
leerstofaanbod basisonderwijs hebben
doorlopen.

team

2021-2022

20-5

3

Huishoudelijk reglement aanpassen
en opslaan binnen MR bestanden

Kim

zsm

7-10

5

Schoolgids aanpassen en doorsturen
binnen MR

Miriam

zsm

7-10

6

Chromebookafspraken aanpassen en
inzetten

Ron

zsm

7-10

7

Contact Rob over
brigadiers/veiligheid Hoofdstraat

Marjolein

zsm

