Notulen MR vergadering 27 augustus 2020
Aanwezig: Maarten (voorzitter), Bart, Paulien (directeur), Titia (adjunct-directeur) HP telefonisch
(GMR), Coily (notulist).
Opening
Maarten neemt Martine waar en heet iedereen welkom. Bart is het nieuwe MR-lid die, samen met
Coily, de leerkrachten zal vertegenwoordigen.
Actie
Schoolplan lezen en akkoord geven

Wie
Maarten en Martine

Mededelingen AC
• Ouderborrel 10 september 2020 wordt uitgesteld naar het voorjaar.
• In verband met 5 oktober (dag van de leraar) wil de AC een buiten/natuur lokaal creëren op
het schoolplein. Dit moet nog door de gemeente worden goedgekeurd.
• De AC kwam met het idee om een overzicht te maken met alle beroepen van ouders, zodat
deze ouders voor verschillende thema’s benaderd kunnen worden.
Mededelingen directeur (Paulien)
• Stand van zaken corona maatregelen: Volgens de PO-raad mogen kinderen weer gewoon
door elkaar heen spelen. Wat gaan we doen indien een leerkracht 2 dagen afwezig is of 2
weken, etc. Wat kunnen we bieden? Het bestuur is bezig om een scenario vast te
leggen/oplossing te vinden wat betreft het thuis moeten blijven van leerkrachten ivm
corona. Paulien gaat na of een ouder toezicht mag houden indien de leerkracht thuis moet
blijven.
• Start schooljaar: Het is een hectische (mede door corona) maar wel positieve start. Er zijn
veel andere rollen van leerkrachten waar ze aan moeten wennen. Er heerst een goede sfeer
en we hebben het gevoel dat de leerkrachten er weer voor willen gaan.
• Terugblik studiedagen: 1e studiedag ging over de steungroepaanpak. Informatie over deze
aanpak komt in de eerstvolgende nieuwsbrief. Tijdens de 2e studiedag zijn we bezig geweest
met het voorbereiden van de Noordwijkse methode.
• Personeel: Personeel is goed verdeeld. We zoeken alleen nog één ondersteunende
leerkracht, maar die rol wordt nu opgevangen door Loraine en later door Sanne G. Goran
wilde graag op één plek werken en hij gaat nu in de zorg werken. Rob vervangt Goran. Diana
heeft ontslag genomen.
Stand van zaken
• Schoolgids (Titia): De schoolgids is klaar. Deze is herschreven en moet goedgekeurd worden
door Maarten of Martine.
• Jaarplan 2020-2021:
o Verder met het implementeren van de Noordwijkse methode
o Cultuurcommissie wordt geïntegreerd in de keuze-ateliers
o Dit jaar gaan we op zoek naar een nieuwe rekenmethode met een goede digitale
ondersteuning
o Voor Engels gaan we ook op zoek naar een nieuwe methode. Willen we nog vanaf
groep 1/2 Engels geven of op een latere leeftijd. Vakleerkracht is door de
hoeveelheid aan vakleerkrachten in de school geen optie meer. Dan zouden we
andere keuzes moeten maken.
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Pedagogisch klimaat: Voor dit schooljaar hebben we een gedrags/pestcoördinator
(Coily). Ook wordt gewerkt met de no-blame methode (hierover meer in de
eerstvolgende nieuwsbrief).
o Hoofbegaafdheid is opnieuw een speerpunt waar we mee aan de slag gaan.
o Ons beleid voor dyslexie gaan we dit jaar aanscherpen.
o Renovatie van het schoolgebouw.
Aannamebeleid jongen/meisje: De vraag kwam of er bijvoorbeeld een jongensstop kan
komen in bepaalde groepen. Nieuwe leerlingen op geslacht selecteren is niet mogelijk
(bestuur). Samenwerkingsverband zegt dat de school de plicht heeft om kinderen die niet
kunnen worden aangenomen geholpen moeten worden met het zoeken naar een andere
school.
Groep 8 – adviezen en NIO-toets: de PO/VO ouderavond is op dinsdag 20 oktober voor
groep 6 en 8.
Status begroting: Bestuur is zeer tevreden. We zijn nu van kalenderjaar naar
schooljaarbegroting gegaan.
Audit: ivm corona kon dit afgelopen schooljaar niet doorgaan. Nu wordt de audit in
november gedaan.
Verbouwing: Er is een verbouwingsplan opgesteld, omdat wij meer oppervlakte mogen
hebben met het aantal leerlingen dat er nu op de Tijo zit. Door de gemeente moet de
verbouwing van de school nog worden goedgekeurd. Wanneer is dus ook nog onduidelijk.

Mededelingen GMR (HP):
• Nieuwe samenstelling GMR. Martine Braaksma is voorzitter.
• Het verhaal gaat dat er minder budget is voor de werkdrukverlichting, dit is echter niet zo.
• ICT is goed op de rit door Teams en Meet.
• Groepsactiviteiten mogen weer georganiseerd worden.
• De BAVO heeft zich aangesloten bij de speerpunten van Salomo.
Wvttk/ rondvraag
Volgende MR-vergaderingen
- MR 2: Do 5 november 2020 om 19.00 uur
- MR 3: 7 januari 2021 om 16.30 uur
- MR 4: 11 maart 2021 om 16.30 uur
- MR 5: 20 mei 2020 om 16.30 uur
- MR 6: 24 juni om 16.30 uur

