NOTULEN MR VERGADERING

Vergadering 28 juni 2020
Aanwezig:
Vanuit oudergeleding
Cissy Markides
Melissa van Daalen
Semin Suvarierol Hoen
Wietske Arema
Vanuit directie:
Ellen Dijkstra
Vanuit personeelsgeleding:
Laura Boskamp
Annette Boere
Jeroen Hoekstra
Daniëlle van Waardenburg
1.

Opening:
De vergadering wordt geopend, er zijn geen opmerkingen over de agenda.

2.

Notulen vorige vergadering en agenda:
Er zijn geen opmerkingen over de notulen, deze notulen worden goedgekeurd.
Er zijn geen toevoegingen aan de agenda.

3.

Jaarplan:
Vanuit de oudergeleding wordt opgemerkt dat er bij onder meer rekenen, begrijpend lezen en technisch
lezen (p. 10 ) wordt benoemd dat de doelen niet zijn gehaald, dat er sprake is van een daling. Waarom
de doelen niet zijn gehaald of er sprake is van een daling wordt niet benoemd. Het verzoek vanuit de
oudergeleding is om de “waarom vraag” en het antwoord volgend jaar mee te nemen in het jaarplan.
Het onderwerp ICT (p. 18) moet nog ingevuld worden.
Bij het onderwerp ‘doorloopdag’ is niet opgenomen dat er niet alleen gesprekken zijn geweest met de
leraren, maar ook met een aantal ouders. Dit wordt aangepast.
Voor het overige is het jaarplan goedgekeurd.

4.

Verkeersveiligheid
Sinds 25 juni jl. gaan de groepen 3 alleen de school in, in plaats van bij de leerkracht te verzamelen op
het schoolplein. Vanaf vandaag, dus maandag 29 juni jl. gaan ook de groepen 1 en 2 zelfstandig de
school binnen.
Door de oudergeleding wordt opgemerkt dat het zelfstandig naar binnen gaan een positief effect heeft
op de chaos en drukte van ouders en verkeer in de ochtend.
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De leerkrachten zijn ook positief over het zelfstandig naar binnen komen van de kinderen, inclusief de
kleuters.
Opgemerkt wordt dat het een idee is om hier ook na de zomervakantie mee door te gaan en mogelijk
ook na Corona tijd. Wel betekent dit mogelijk minder betrokkenheid van ouders en minder contact
tussen ouders en leerkracht. Een oplossing hiervoor is dat de kinderen wel in school/uit de klas worden
opgehaald en dat er vaker ‘over de drempeldagen’ zijn.

5.

Mededelingen directie en w.v.t.t.k.
School is benaderd voor een Panna court, een kleine ronde voetbalkooi. Sponsering vanuit de John de
Wolff foundation. De vraag is of dit mogelijk is op het schoolplein, gelet op de beperkte ruimtellen heeft
geen verdere mededelingen en de mr heeft verder ook geen opmerkingen of andere wvttk.
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