Agenda MR
Nr.

Vergadering

MR

Tijd

19:30 – 21:30

Datum

27 januari 2021

Notulist

Eva

Onderwerp

Doel

Notulen

Tijd

1.

Opening

Vaststellen Agenda

19:30-19:40

2.

Kort bijpraten

Hoe gaat het met iedereen?

19:40- 20:00

3.

Tevredenheids
onderzoek

Karin praat ons bij + wanneer te plannen

Stond gepland in de week dat we voor de
1e x dichtgingen, inspectie adviseerde uit
te stellen tot maart. Nu hopelijk mei, mits
we al een tijdje op school zitten.

20:00-20:15

4.

Jaarplan - IEP

Karin praat ons bij. Er volgt nog een link
om een Webinar over IEP te bekijken

Volgende vergadering IEP agenderen,
voor die tijd nog meer informatie van
andere scholen, hoe is het in de praktijk,
wat zijn zaken waar je tegen aanloopt.
Karin kijkt of het mogelijk is collega’s van
andere scholen te laten vertellen
hierover.

20:15-20:45

Wellicht kan iemand reviews opzoeken op
het net.
Er is subsidie aangevraagd voor een
maakplaats. Het lijkt erop dat we dat
binnengesleept hebben. Digi-borden zijn
bijna allemaal vervangen, misschien krijgt
de kleuterbouw een digibord dat plat kan
liggen.
Wilgenhoek bestaat dit jaar 90 jaar, we
gaan kijken wat de mogelijkheid is in
September om het te vieren.

5.

Protocollen/
Veiligheidsplan

Nieuwe aanpak bespreken

Veel scholen hebben hetzelfde levende
document.
De bedoeling is dat de protocollen elk jaar
opnieuw bekeken worden. Dit om de
protocollen up-to date te houden.

20:45-21:00

6.

Wilgencafé

Kan voorlopig niet, ideeën voor
onlinebijeenkomst of aanbod zijn
welkom

De laatste keer heeft Steven Pont een
presentatie gegeven over het
thuisonderwijs en hoe daar mee om te
gaan met de kinderen.

21:00-21:15

7.

Rondvraag en
actiepunten

Karin: Formatiegesprek is aankomende
week, update komt volgende vergadering.

21:15 – 21:30

Ouders hebben tips en tops kunnen geven
over het thuisonderwijs. Over het
algemeen positieve reacties, hier en daar
vindt een ouder dat er meer werk of meer
online momenten moeten zijn.
Vooral de structuur die er nu in zit, is
belangrijk.
De studiedag die op 12-02 februari
gepland staat, willen wij gebruiken om in
kaart brengen waar de kinderen (echt per
kind) qua leerniveau staan.
De vraag is of wij op 12 maart de
studiedag zoals die gepland staat de doen.
MR stemt in, ouders worden ingelicht.
Vanuit het directeuren overleg is de vraag
gekomen of ouders van de MR het gevoel

hebben dat ze betrokken zijn in het proces
dat we ingegaan zijn na de lockdown.
Vanuit de GMR kwamen geluiden dat
sommige MR-en (andere scholen) zich
niet betrokken voelden.
Bij ons geen klachten.

8.
Mededelingen en vragen

Karin sluit om 20:00 uur aan.

IMR:
AMR:
IP:
AP:
IO:
AO:

instemming MR
advies MR
instemming personeel
advies personeel
instemming ouders
advies ouders

Volgende verganderingen 24 maart 19 mei 15 juni

