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Agenda:
Tijd

Onderwerp

Status
I = instemming
A = advies
K = kennisgeving

19.45 uur
19.45 uur

20.00 uur

1. Opening
2. Mededelingen
 2 geïnteresseerde ouders sluiten aan bij het overleg
o Simone van Daal (Guusje groep 4, Cato groep 1)
o Mark Groffen (Noa groep 3, Max groep 6)
 Kwaliteitsonderzoek inspectie van onderwijs; t.b.v. de
uitgave “de staat van het onderwijs”
Alle scholen 1x in 4 jaar onderzoek, Nienekes was al 7
jaar niet geweest. Nu beperkt onderzoek door corona.
Thema’s: zelfverantwoordelijk leren, executieve
functies;
We zijn goed bezig.
Voortgezet en technisch lezen: nu inzetten op
leesplezier en leesbeleving, begrijpend lezen d.m.v.
“close-reading” bevorderen.
Inspectie was positief.
Pedagogisch groepsplan en aannamebeleid; zit goed in
elkaar, samenwerkingsverband en CJG nog beter in
kaart brengen.
Aannamebeleid; een extra gesprek toevoegen om een
nog beter beeld te krijgen hoe de kinderen
binnenkomen.
Inspectie was tevreden en gesprek was positief
bevonden.
Penta-Rho is het bureau die onderzoek gaat doen naar
het Nienekes-gebouw.
De extra middelen om kinderen extra steun te bieden
als gevolg van corona/thuis-onderwijs die beschikbaar
gesteld zijn, hebben we op De Nienekes tijdelijk een
onderwijsassistent aangenomen.
3. Ingekomen / Uitgaande post Via mail geen post

K

K

20.05uur

20.20 uur

20.50 uur

21.00uur

21.10uur

21.20uur

21.30 uur

ABP en MR-blad. Deze post gaat via kinderen mee naar huis
naar MR oudergeleding.
4. GMR (Jerry & Bram)
Schrijven van strategie-plan, discussiepunten zijn besproken
over drietal punten.
Begroting bekeken en doorgenomen
Basiscursus voor nieuwe leden MR-leden besproken. (10
dec.2020)
Stand van zaken rondom corona besproken.
5. Concept begroting (Marijke)
Door GMR is de begroting vastgesteld. Voor volgend schooljaar
onderwerp begroting in november planning plaatsen.
Budget MR moet dit kalenderjaar nog besteed worden en mag
niet meegenomen worden naar volgend kalenderjaar.
Marijke licht de begroting toe.
6. Besteding MR budget 2020
 Suggesties vanuit het teamoverleg (Vera); in
bovenbouw is er behoefte aan green-screen, die ook
tijdens atelier ingezet kunnen worden. Idee is geopperd
om opname-materiaal aan te schaffen als budget dit
toelaat.. Budget en materiaal hiervoor wordt
meegenomen. Denk hierbij aan blindering en
geluidsdemping. Dit wordt teruggekoppeld aan MR.
 Contact met ouders; groep ½ maken wekelijks foto en
berichtgeving over thema. Groep 3 worden ook foto’s
gestuurd. Af en toe een verhaaltje. Ook in de andere
groepen gaan we naar een berichtgeving via parro.
 Trapincident; trap is veilig, maar er moest schoonmaak
plaatsvinden. Dit is gebeurd.
Er wordt inmiddels geen gebruik meer gemaakt van
deze trap.
Verkeersveiligheid is aan Florisstraat verslechterd nu de
groepen anders uit de school komen. Er wordt
nagedacht over opties om deze situatie te verbeteren
en veiliger te maken.
7. Ouderbetrokkenheid
Gespreksvoering is fijn geweest om dit fysiek te doen in
oktober en hopelijk kan dit bij volgende gesprekken ook
in maart.
Gesprekken met ouders kan altijd, maar dan op
afspraak.
Vraag: is er een behoeftepeiling gedaan bij ouders
d.m.v. korte enquête? Deze vraag wordt
teruggekoppeld naar team.
Beleid bepalen voor nu en na corona-periode; hoe gaan
we om met inloop? Wat is het beste voor de kinderen?
8. Leerlingenraad (Marijke)
Enthousiaste leerlingenraad, denken goed mee over de
onderwerpen.
9. Ouderraad (Jeanny)
Alle activiteiten zijn weer opgestart, verder is alles erg summier.
Alle afspraken rondom corona moeten gehandhaafd blijven en
zo ook bij ouderraad. De leden van de ouderraad kunnen per 2
personen bij activiteiten ingezet worden.
Sluiting
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