Notulen MR-Vergadering 8 maart 2021, aanvang 18.30 uur tot 20:00
Locatie: Online via Teams
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Opening.
Paul opent de meeting. Shirley komt later. De notulist is Gerben
Ingekomen stukken / mededelingen
Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd. Kleine aanpassingen mbt ontvangen
negatieve reacties op het nieuwe rooster
Weer terug naar school + korte toelichting zorgsignalen LVS
Kinderen zijn weer terug naar school.
Toetsresultaat: Kinderen zijn min of meer op niveau, maar de spreiding is veel
groter, geen “normaal” druk midden. Dit geeft docenten uitdagingen hoe les te
geven. Marijke gaat kijken hoe ze hierover iets op kan nemen in de nieuwsbrief.
RI&E en Plan van Aanpak De Horizon
MR is akkoord
Begroting
Toelichting op de begroting is besproken. Er wordt hard aan het nieuwe
onderwijsconcept . Deze begroting support dat. MR geeft aan dat het heel fijn is
dat deze toelichting gedeeld wordt.
Evaluatie functioneren MR
MR mist het informele ouder-verbindingscircuit door Corona. Shirley geeft aan dat
haar werk het niet altijd toelaat om aanwezig te zijn. Ze geeft aan dat ze wel alles
volgt en input levert. Paul gaat checken hoe de MR mailbox gedeeld kan worden
met de andere MR leden. Paul gaat termijnen checken van de MR leden.
Beslissing continurooster
MR is akkoord; In de ouderpol hebben ouders in meerderheid voorgestemd. 3 van
de 4 ouders van het ORM deel stemt voor. De PMR stemt ook voor.
-----------------Vervolg vergadering zonder directie--------------------Vragen van ouders
Ophalen van meerdere kinderen was lastig door de gespreide ophaaltijden
waardoor er lang op het schoolplein gewacht moest worden.
Check agenda onderwerpen volgende vergadering
Het nieuwe onderwijsconcept zal veel gaan betekenen voor de school. Het zou fijn
zijn om dit volgende vergadering te bespreken.
Wat verder ter tafel komt / rondvraag
Geen overige punten ter tafel
Sluiting

