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Schooljaar 2019-2020

NOTULEN MR VERGADERING 20 mei 2020 15.00 uur via Teams
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Agendapunt
Opening
Vaststellen
definitieve agenda
Vaststellen notulen
vorige vergadering
Mededelingen
van/aan directie

Verslag

Actie

Gezamenlijke mr toevoegen

- Formatie volgend schooljaar:
Yvonne laat een powerpoint zien. Begroting, we moeten
bezuinigen binnen Leersaam. We mogen 7 groepen formeren
volgend schooljaar en extra inzetbaar 0,6 fte voor de
combigroepen. De groepen kunnen gesplitst worden tijdens de
instructie momenten. We verwachten het jaar daarna weer
homogene groepen als we nu naar het leerlingaantal kijken.
Daar kunnen we nog niks over beloven.
Het lokaal van Bas wordt wel weer een teamkamer maar het
digibord blijft wel hangen en daar kan dan instructie gegeven
worden.
Sinds dit schooljaar is alles per school berekend. Op de
Springplank werd best wel veel geld voor de achtste groep
uitgegeven. Het was niet te verantwoorden naar de andere
scholen.
We moeten de ouders van groep 6-7-8 hierover goed
informeren. Hoe gaan we dit doen? In groepjes, via Teams?
Zichtbaar zijn en zoveel mogelijk tegelijk informeren. Een brief
sturen naar iedereen tegelijk en daarna erover te praten via
Teams. Ouders kunnen er dan al over na te denken. Aandacht
geven aan wat de groep “apart” maakt. Wat heeft de groep
nodig en wat kunnen we bieden. De vraag over hoe we gaan
splitsen zullen we meteen krijgen, vriendjes/vriendinnetjes,
gedrag, werkhouding.
Geheimhouding: wie voor welke groep gaat.
Rooster na 8 juni: continurooster door laten gaan? Een
kwartiertje pauze voor leerkrachten? Dit gaan we goed
bekijken. We moeten nog wachten op het protocol van de PO
raad. Yvonne laat het tijdspad zien in de powerpoint.
Yvonne wil een kalender sturen naar de ouders voor juni.
Groep 8 gaat niet op kamp, misschien een overnachting op
school?
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Schoolreis gaat niet door. Misschien een leuke middag op
school.
De vrijdagen alleen groep 2 kinderen. Mogen de groepen weer
samen?
Kinderen opvangen van 14.00 uur tot 15.15 uur
Inval groep 4 en 5/vertrek Maartje
5
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BVL
Vervanging (G) MR

7

Signalen
schoolplein

8
9

Notulen GMR
Gezamenlijke MR

10

rondvraag

Voor 2 of 3 keer zou er een vervanging moeten komen.
Yvonne kent Sandra niet. Sandra moet nog 1 jaar in de GMR zitten,
dan zit zij er 3 jaar in.
Dit bespreken we de volgende keer in de MR vergadering.

Blije ouders, positieve reacties. De informatie wordt goed
gedeeld en alles wordt goed opgepakt.
Er is één ouder die niet tevreden was over hoe het geregeld
was. De eerste dag. Dit heeft Yvonne apart met haar
besproken.
Fijn dat Angelique en Yvonne op het plein staan met een hesje.
Gezamenlijke MR verzetten na later in het jaar, dit heeft nu
geen prioriteit. Femke gaat dit terugkoppelen naar de GMR. De
MR van de Toverlaars gaf punten aan om erover te praten:
terugloop binnen Leersaam, onderhoud gebouwen, gebouw
beheerders. Een paar jaar geleden hadden de directeuren
tijdens een gezamenlijke MR een pitch en een borrel erna. Dit
was erg leuk. Daarna hebben we cursussen gevolgd op de
gezamenlijke MR avonden. Dit gaan we de volgende keer MR
vergadering verder bespreken.
Ouders zijn zoekende, is er achterstand bij de kinderen? Is er
zomerschool. Hier gaat de gemeente Etten-Leur over
brainstromen.
Yvonne bedankt de MR voor alle vertrouwen. En het goede
overleg.
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