Notulen vergadering MR 1 juli 2020
Aanwezig: Marian van Iersel, Wietske van der Ros, Lilian Holkema, Janey Köhne, (vanuit
directie: Elise Huibrechtse)
1. Opening 19.00 uur
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
2. Evaluatie afgelopen periode, heropening school
Het is soepel verlopen, mensen houden zich aan de regels. Kinderen (en ouders en
leerkrachten) waren wat uit hun doen in het begin. Nu is er ritme en het naar binnen
komen gaat nu veel beter dan voorheen. Het is rustiger nu groepen om de beurt
binnenkomen en ouders niet in de school zijn. Kinderen zijn zelfstandiger en letten
beter op hun spullen en leerkrachten kunnen op tijd beginnen.
3. Mededelingen directie
-

Bezig met schoolplan en jaarplan. Wordt toegestuurd als het klaar is. Janey en Lilian
plannen 5 MR-vergaderingen voor volgend schooljaar.

-

Protocol corona PO raad 1 juli: in de zomervakantie bekijken we hoe we dit gaan
doen op De Bosrand. In de smalle gangen is het voor ouders bijna onmogelijk om 1,5
meter afstand te houden.
De groepen mogen wel weer gezamenlijk spelen in de pauzes.

-

Musical groep 8 gaat door met aanpassingen.

-

Technobiel op dinsdag 7 juli in het kader van wetenschap en techniek.

-

Internetproblemen: bleek kabel die kapot was, is vervangen. En leerlingen uit groep 8
hebben via een app aanvallen gedaan op ons modem. Ouders van deze leerlingen
zijn op de hoogte gebracht. Er zijn maatregelen getroffen om dit in toekomst te
voorkomen.

-

Bezetting volgend schooljaar. Wendy neemt ouderschapsverlof op. Ingrid
Groenenwegen wordt twee dagen aangesteld bij de kleuters.

-

Marjon neemt afscheid (pensioen). Met kinderen afscheid en in avond met personeel
en oud-collega’s op 14 juli a.s.

-

Citotoetsen zijn i.v.m. de sluiting van de scholen niet afgenomen en kinderen
ontvangen geen rapport. Wel krijgen ze allemaal persoonlijk stukje van hun
leerkracht.

-

Groep 7 heeft geen voorlopig advies gehad in groep 7. Begin groep 8 worden de
Drempeltoets en de NIO afgenomen, daarna volgt een voorlopig advies.

4. Mededelingen team
Bordsessies zijn weer gestart. Verdieping in aangebracht, meer onderwijskundige
inhoud aan gegeven. EDI (effectieve directe instructie) wordt verder uitgewerkt en
toegepast in de groepen.
Studiedagen voor de expertgroepen in gedrag, rekenen, lezen en wetenschap &
techniek.
5. Mail van ouder groep 8 aan Elise
Deze ouder is direct naar de directie gestapt en is niet naar de leerkrachten geweest
en dat is de weg. Elise heeft via de mail een reactie gegeven aan deze ouder.
6. Communicatie
a. Hoe loopt dit nu ouders niet in de school komen?
Als er geen bijzonderheden zijn is er geen contact, loopt goed. Zorg is
natuurlijk doorgegaan, daar moesten ook gesprekken gevoerd worden, is
uiteraard gebeurd.
b. Zien! 360 graden laten invullen, dus ook door ouders?
Dit gaan we op De Bosrand niet doen. Soms laat een kind thuis ander gedrag
zien dan op school. We zien meer in de manier waarop we nu bezig zijn. De
oudervertelgesprekken geven ons goede mogelijkheden om inzicht te krijgen
in gedragingen van kinderen.
7. Gym
Vakleerkracht Rina van der Veld op de woensdagen in het nieuwe schooljaar. Eens in
de 6 weken geeft ze gymles aan kleuters. Aan het rooster voor de kleuters wordt nog
gewerkt.
8. Verkeerssituatie
Nadat er weer controle geweest is door de politie, wordt het eenrichtingsverkeer weer
beter nageleefd. Deze controles werken goed.
9. Natuuronderwijs/schoolplein
Natuuronderwijs en projecten zijn door corona wat achter gebleven. We vragen de
tekeningen van fase 3 van het schoolplein op en we gaan kijken of dat qua kosten
mogelijkheden biedt.
Eerste maandagen van de maand waren er meerdere malen al activiteiten in kader
van natuuronderwijs en techniek. Volgend jaar bouwen we dit verder uit.
10. Levensvaardigheden
Vraag van Wietske: Uit tevredenheidspeiling kwam de laatste keer een beetje naar
voren dat de druk bij kinderen redelijk hoog ligt om te presteren. Ook kwam naar
voren dat we zo min mogelijk onderwijstijd laten ‘weglekken’.
Ze vraagt zich af hoe het staat met de Jenaplan elementen. We zijn momenteel geen
Jenaplanschool meer. Visie van Primo (EduMare) is op kennisoverdracht gericht. We

proberen als school goede balans te vinden tussen alle vakken en uiteraard besteden
we ook aandacht aan sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap.
Janey geeft aan dat uit stukken van EduMare 3 doelen naar voren komen:
1) aanleren kennis/vaardigheiden,
2) wereldburgerschap,
3) persoonsvorming ontwikkelen.
Met de inzet van Move a-Head voldoen we als school aan de doelen van
persoonsvorming ontwikkelen.
11. Volgend schooljaar, m.b.t. corona
Er ligt nu weer nieuw protocol met veel versoepelingen. We kijken hoe we dit gaan
vormgeven in de school met ouders erbij. Veel ouders hebben het als positief ervaren
dat de ouders niet de school in komen. De leerkrachten vinden het ook fijn. Ze
kunnen op tijd beginnen en kinderen zorgen voor hun eigen spullen. Misschien na de
zomervakantie zo houden?
12. (K)GMR
De KGMR houdt op te bestaan. Er komt een regioraad, ook voor de regio Oostvoorne
enz. Hierin worden ouders en personeel in vertegenwoordigd. De uitnodiging
hiervoor volgt via Elise.
13. Rondvraag
-

Janey: laatste online les over nieuwkomers gevolgd. Wordt op studiedag gedeeld met
het team. Er is ook nieuw materiaal op school voor de nieuwkomers.

-

Lilian: ik heb de online cursus ‘werken in hoeken bij kleuters’ gevolgd.

-

Elise: Janey en ik gaan komende twee schooljaren een ‘High Performing Schools’
studie volgen, over hoe je vanuit directie de resultaten kunt verhogen.

-

Vraag van ouder over de plusklas volgend schooljaar: de plusklas wordt voortgezet.

-

Ervaring via Teams vergaderen: volgend schooljaar vergaderen we om en om via
Teams en lijflijk op school.

14. Vaststelling agenda volgende MR-vergadering
Lilian en Janey: vergaderdata voor volgend schooljaar.
15. Sluiting
Marian sluit de vergadering om 20.15 uur.

