MR Vergadering 17-06-2020
1. Opening
20:20
2. Rondvraag en mededelingen
- Inge: dinsdag 23-06 is de sollicitatieronde voor de nieuwe directeur, dit doen Mieke,
Inge, Marieke (MR) en Monique (HRM)
3. Groepsindeling en formatie 2020 – 2021
Volgend jaar kijken hoe we het instroombeleid gaan aanpakken omdat de kleutergroep nu
erg groot wordt. Hoe vaak mogen ze wennen, tot wanneer voor de zomervakantie adviseren
we ze wel/niet meer te starten.
4. Terugkoppeling OR-MR
Inge heeft contact gehad met Heidy. Heidy geeft aan dat het fijn is als er bij de OR
vergadering iemand vanuit de MR aansluit. Ook zou het fijn zijn als de nieuwe directeur
aansluit. Er zitten nu veel mensen in de OR maar niet iedereen zet zich even goed in. De
vraag is wat ze hier mee moeten komend jaar. Het is fijn als een directeur daar mee naar wil
kijken. Michel neemt dit mee in de overdracht met de nieuwe directeur.
5. Terugkoppeling toetsen/voortgang onderwijs
In alle groepen zijn de toetsen afgenomen (rekenen, spelling, DMT, AVI / rekenen voor
kleuters, taal voor kleuters).
In groep 6-7-8 zijn de toetsen goed gegaan kinderen hebben naar verwachting gescoord, er
lijkt weinig achterstand opgelopen te zijn.
In groep 3-4-5 gemiddeld genomen zijn de toetsen goed gegaan. Er zijn echter ook wel
kinderen die lager gescoord hebben dan voorgaande toetsen. Er zijn ook kinderen die beter
gescoord hebben. Over het algemeen zijn er geen grote zorgen. Er is veel bereikt in de tijd
dat er maar halve groepen op school mochten zijn. Er is in groep 4 veel gewerkt aan de
structuur binnen de groep, dit ging erg goed doordat alleen groep 4 in de ochtend aanwezig
was.
In groep 2 geen opvallend heden. Vorige toetsen waren erg goed gemaakt, doordat de
normering strenger wordt lijkt het nu dat kinderen teruggevallen zijn terwijl ze maar 1 of 2
foutjes meer gemaakt hebben dan de vorige toets. Kinderen zitten goed op niveau.
6. Schoolgids aanvullingen
Aanvullingen zijn gedaan en Michel gaat deze verwerken.
7. Voorbereiden sollicitatiegesprek directie
- Past de persoon binnen ons team
- Iemand ie punctueel is
- Open communicatie richting ouders
8. Data 2020-2021 plannen
Woensdag 23 september
Woensdag 25 november

