Verslag vergadering MR 12 oktober 2020
Aanwezig: Marian van Iersel, Wietske van der Ros, Marjolein den Dekker, Janey Köhne en
vanuit directie: Elise Huibrechtse
Notulist: Marjolein den Dekker
1. Opening
2. Regioraad
Dinsdag 24 november is de eerste Regioraad. Marian en Janey gaan hier naartoe.
Aansluitend is de GMR. Janey houdt ons op de hoogte via de mail.
3. Mededelingen directie
Formatie:
Na de herfstvakantie komt Yasmin weer terug voor 3 dagen in groep 8. Voor groep 8
zoeken wij voor 2 dagen (donderdag en vrijdag) een leerkracht.
Dorinda staat nu voor groep 8. Zij gaat maandag en dinsdag Nienke vervangen in
groep 6. Nienke komt voorlopig nog niet terug.
Corona:
Als er een leerkracht ziek is, wordt de klas naar huis gestuurd. Vanuit het bestuur is
er woensdag 14 oktober weer crisisoverleg. De kwaliteitskaart geeft informatie hoe
wij omgaan met onderwijs op afstand. In Teams is geregeld dat de leerkrachten
contact kunnen hebben met de leerlingen uit groep 4 t/m 8.
Begrotingsgesprek:
Wij hebben een investeringsaanvraag gedaan voor een nieuwe methode voor taal en
technisch lezen en voor materiaal voor wetenschap en techniek. Ook hebben wij onze
begroting ingediend voor Chromebooks i.p.v. tablets.
Jaarplan/jaarverslag/schoolgids:
Het jaarverslag komt er nog aan, hier moet voor getekend worden.
Schoolreis is verschoven naar het eind van het schooljaar. Wij hopen dat dit toch kan
doorgaan ondanks COVID-19.
Nieuwe leerlingen mogen komen wennen ondanks COVID-19. De ouders nemen
afscheid op het schoolplein.

4. Mededelingen team
Studiedag:
Tijdens de studiedag hebben wij het gehad over Close reading. Close reading biedt
een andere manier om begrijpend lezen vorm te geven.
Daarnaast heeft werkgroep gedrag uitgelegd wat executieve functies zijn en is de
methode breinhelden verduidelijkt. Deze boeken zijn aangeschaft om hier in 2021
mee te starten op De Bosrand.
In de bordsessies en werksessies komt veel EDI naar voren. Ook zie je dit terug in het
lesgeven van de leerkrachten. Er worden groepsbezoeken gedaan, maar ook samen
lesplannen gemaakt om zo het ons eigen te maken.
5. Mededelingen MR
Kwaliteitskaart:
De kwaliteitskaart voor het thuisonderwijs vanwege COVID-19 is helder beschreven.
Wij kijken hoe wij dit ook met de ouders kunnen communiceren.
MR-mail:
Vanwege EduMare krijgen de leerkrachten een nieuw e-mailadres. Dit zal in het
nieuwe jaar plaatsvinden.
6. Verkeerssituatie
Met de politie houden wij nauw contact en er wordt regelmatig gecontroleerd. De
verkeerssituatie is al veiliger dan voorgaande jaren.
7. Natuuronderwijs/schoolplein
Voor het laatste plan voor het schoolplein (fase 3) moet een actie komen om dit te
financieren. (Bijvoorbeeld een sponsorloop). Momenteel is het geen handig moment
om deze actie op te zetten.
Met de bovenbouw pakken wij het onderhoud van het schoolplein op. De man van
een leerkracht is hovenier. Hij zorgt voor een plan om samen met de leerlingen uit te
voeren.
Lessen van Stichting Milieu Dichterbij zijn weer opgepakt. Expertgroep wetenschap
en techniek zijn bezig om te kijken wat er dit schooljaar nog meer mogelijk is.
8. Levensvaardigheden
Judolessen en klaslessen worden weer gegeven door Move a-Head. De leerkracht kan
vervolgens de vervolglessen doen. De gouden weken zijn veel in gezet de afgelopen
periode, om de groepsvorming goed neer te zetten. Het boek de gouden weken 2.0 is
hier de leidraad voor.
9. Budget MR
Dit is besproken met de MR.

10. Rondvraag
Halloween niet door laten gaan vanwege COVID-19?
Marian → Kleuters staan ’s ochtends lang te wachten om naar binnen te gaan. Als het
koud is of het regent is dit vervelend. Kleuterdeur om 08.20 uur open?
Volgende MR-vergaderingen van 19.15 uur tot 20.15 uur via Teams (vanwege
COVID-19)
•

Dinsdag 26 januari

•

Woensdag 28 april

•

Donderdag 1 juli

