MR besluiten en acties.
Datum: 1-7-2020
Aanwezig: Joris, Anne-Marie, John, Suzanne, Marleen, Marie-Cecile, Patrice

Besproken / Acties
Opening.
• We vergaderen online in Google Classroom ivm de huidige
coronamaatregelen.
Mededeling vanuit OV.
• Tijdens de vergadering van de oudervereniging is naar voren
gekomen dat de OV wat meer wil bijdragen aan de school dan
alleen voor feesten en partijen. Joris brengt van daaruit deze
vraag in bij de MR.
• We willen graag de eerste MR vergadering van het nieuwe
jaar hiervoor gebruiken. Daar worden maximaal 4 OV leden
uitgenodigd om met elkaar te bespreken wat elkaars
verwachtingen hierin zijn. Wat zijn mogelijkheden en hoe
kunnen we dat inpassen.
• Het idee van de MR is om daarna met de hele OV en MR een
avond te organiseren waarbij gebrainstormd kan worden over
verschillende onderdelen. Welke dat zijn en hoe die avond in
elkaar zal steken zal ook tijdens de eerste MR vergadering
besproken worden.
Werkverdelingsplan.
• Op 16 september 2020 is er een cursus hierover met de GMR.
Patrice zal 1 persoon opgeven. Wie er dan naartoe gaat zal
begin september afgesproken worden.

Patrice

Stemmen GMR
Suzanne
• Het MR ouderdeel mag één stem uitbrengen op een GMRkandidaat. Suzanne zal dit doen.
• Het MR personeelsdeel mag één stem uitbrengen op een GMR- Patrice
kandidaat. Patrice zal dit doen.
Portfolio
• Toen de scholen gesloten waren hebben leerlingen wel de
mogelijkheid gehad om met het portfolio te werken. Er is
geen mogelijkheid geweest om dit te evalueren. Hier lag ook
geen prioriteit.
• Komend schooljaar zal dit weer regelmatig op de agenda van
de MR verschijnen.
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Evaluatie coronaperiode.
• Er treedt gewenning op qua tijdelijk continurooster.
• Willen we eraan wennen?
• Er is meer druk, minder tijd.
• Krijg je er beter onderwijs van?
• Er zijn veel meningen. Voor-, en nadelen. Geen onderzoeken
die werkelijk bewijzen wat beter is voor de kwaliteit van
onderwijs qua rooster.
• In de MR willen we een continurooster nu niet bespreken.
Behalve als de TSO niet meer geregeld kan worden.
• Er is namelijk geen overtuiging dat het onderwijs beter zal
worden met een continurooster. Dat is voor de MR een
zwaarwegend punt.
• De Komeet is ‘coronabestendig’. Dit zien we in het
leerrendement. Spelling is zelfs gestegen t.o.v. de M-toetsen.
DMT en rekenen zijn qua leerrendement iets gedaald tov Mmeetmoment maar nog steeds boven het landelijk
gemiddelde. Er is dus geen sprake van leerachterstand.
Plannen per nieuw schooljaar
• Nieuw schooljaar -> oorspronkelijke rooster.
• Ouders blijven buiten de school bij de start. Hoe strakker we
ons hieraan houden hoe gemakkelijker we dit kunnen
naleven.
• Trakteren niet door leerlingen. Door de hele school niet, in
alle groepen niet. Gedurende het hele schooljaar. Op die
manier is het voor elk kind hetzelfde.
• Wel jarigen in het zonnetje zetten. Nog te bepalen hoe.
• John hangt een wens in de wensboom ivm een klein
cadeautje wat aan het jarige kind gegeven kan worden.
• Als er in de vakantie nieuwe aanbevelingen/protocollen voor
het PO komen krijgt de MR dit te horen.
• Als zaken niet veranderen kunnen we in schooljaar 20/21
weer gebruik maken van de gymzaal.
Onderwerpen volgende vergadering.
• Werkplan MR
• OV/MR
Extra
• Joris wil een link maken op de site waarop (voor relevante
aanbiedingen van activiteiten voor kinderen) flyers van
externen en dergelijke geplaatst kunnen worden. Als alles in
de nieuwsflits komt zal deze minder goed gelezen worden.
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•
•

We hebben flink wat nieuw aanmeldingen. Aantal leerlingen
zal op 1 oktober 273 zijn. Dat is veel meer dan verwacht.
De door school aangevraagde subsidie ‘internationalisering
funderend onderwijs’ is toegekend. Een werkgroep Engels
onderwijs zal opgestart worden en een samenwerking met
het Kandinsky College.

Volgende vergadering: 9 september. 19:30 uur / 21:00 uur via Microsoft Teams.
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