MR vergadering dinsdag 6 oktober
Verslag agendapunten:


Schoolplan: is reeds goedgekeurd door de bestuurder.

Goedkeuring/vaststelling MR: in orde
Handtekening: N. en J. + twee personeelsleden


Schoolgids vaststellen
Instemming MR nodig > afgesproken: per mail op de gids reageren; deze
wordt nog nagestuurd.



Jaarplan
Is het jaarplan binnen één jaar wel haalbaar? Enkele plannen worden over
meerdere jaren verdeeld.
Om meer inzicht te krijgen in de zwaarte van een jaarplan zou er een ‘gewicht’
aan opgehangen worden.
VIA4 wordt bij de volgende vergadering getoond.



Nieuws uit de OR/jaarvergadering
De eerste vergadering volgt……



Jaarverslag
Door de toename van het aantal kinderen gaan de gelden ook omhoog.
Schoolweging: doordat de weging toeneemt, wordt onze populatie als
‘complex’ ervaren. Doch hebben we de ambitie om de lat hoger te willen
leggen.



Nieuws uit de school
- Toename aan leerlingen
- Zieken (leerkrachten): blijft soms puzzelen…
- Onderwijs op afstand wordt verder gefinetuned.



Nieuws GMR
Rapportage Ventilatie is twee keer besproken. Opvallend: de GMR is
ontevreden over de vorm van het verslag. Daarnaast is er niet goed gemeten

om tot de juiste conclusie te kunnen komen. De goedkeuring zet
vraagtekens…..
De rapporten zijn herzien; weinig verbetering zichtbaar. OPOPS heeft een
plan klaar.
De GMR kon alleen maar hun mening geven; er werd geen goedkeuring
vereist.


Gezonde voeding (stand van zaken)
P. neemt contact op met F.. A. en S. gaan met haar om de tafel. Data volgt
nog…….




Voorstel data MR-bijeenkomst: donderdag 14 januari 2021 / woensdag 21
april 2021 / woensdag 30 juni 2021
Rapportage stand van zaken ventilatie AF
Belangrijk is om goed richting de ouders te communiceren wat betreft het
kleden.
De ouders moeten echter nog geïnformeerd worden.

 Rondvraag:
Hoe zit het met de spreiding van de gemaakte kosten? + Terugkoppeling
enquête schoolonderwijs (naar volgende vergadering)
De buurt heeft last gehad van de overlast gedurende de verbouwing.
Op naar het bord Gezonde School ‘Voeding’
Nieuws uit de school – Hoe gaan we coronaproef het kerstdiner houden? De
OR denkt hier over na.
Piet wordt de Roetveegpiet. De verhaallijn van het Sinterklaasjournaal wordt
gevolgd binnen de klassen. Dit is OPOPS-breed vastgesteld.

Gezonde school

Educatie: workshop voor het team op verschillende punten door bijvoorbeeld een
diëtiste
Fysieke omgeving: wie wordt bij het proces betrokken, onderzoek en creëer
draagvlak (door informeren, informatieavond?): kinderen, ouders, team
Signaleren: voor alle medewerkers binnen de school, op welke punten is er
aandacht/actie nodig?
Borging: hanteren van de vier pijlers, borging van groep 1 t/m groep 8

