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1. Welkom
a. Afwezigen worden doorgegeven - twee afmeldingen
2. Medelingen:
a. Nieuwe maatregelen zijn zojuist aangegeven door de overheid. Directie zal
moeten bekijken hoe deze in het dagelijkse schoolleven ingepast kunnen worden.
3. Zindelijkheidprotocol (instemming)
a. Voor een aantal kinderen is het zindelijkheid protocol nog steeds van toepassing.
Het is noodzakelijk om het bekend te maken bij ouders dat kinderen zindelijk
moeten zijn bij het starten van het gaan naar school.
b. Instemming gegeven door de MR
4. Subsidie - corona; (ter info)
a. 36.000 euro aangevraagd gekomen voor Corona impact op leer achterstand van
leerlingen.
b. In de groepen 3 en 7 wordt cruciale leerstof aangeboden. Veelal nieuwe leerstof.
Tijdens de coronaperiode; de thuiswerkperiode is er weliswaar hard gewerkt,
maar de leerstof is op een andere manier aangeboden. In deze periode zijn wat
hiaten ontstaan. Deze hiaten zitten nu in onze huidige groepen 4 en 8. Directie en
team hebben besloten om de subsidiegelden in te zetten bij deze groepen.
c. Groep 4 met focus op lezen - buiten schooltijd een uur extra ondersteuning
d. Groep 8 met focus op spelling - buiten schooltijd een uur extra ondersteuning.
e. Het zijn niet de gehele groepen, maar de geselecteerde kinderen die achterstand
hebben opgedaan.
5. Schoonmaak;
a. Rommelige start, maar met de huidige schoonmaakster(s) is alles wel stabiel. Er
zijn wat aandachtspunten, maar ‘we zitten er boven op’.
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b. Het blijft de aandacht houden en de leerkrachten moeten blijven schrijven. Zonder
feiten, kunnen we niks gebruiken om het te verbeteren.
c. De afspraken worden binnen het team aangescherpt. Er zal een uitleg naar de
teamleden gaan over het noteren in het logboek. Er kunnen alleen veranderingen
plaats vinden, wanneer het team daadwerkelijk noteert wat er niet goed is aan de
schoonmaak.
Efteling;
a. Nieuwe richtlijnen van INOS gerelateerd aan COVID-19 geven aanleiding om
(wederom) uitstel te communiceren.
b. 2 Juli is de volgende mogelijke optie. En met de nieuwe maatregelen (die vandaag
door de overheid zijn bekend gemaakt) is het de juiste beslissing.
Audit;
a. MHB audit zal dinsdag 29 september plaatsvinden. Binnen een maand zal het
verslag worden verwacht.
Jaarverslag:
a. Elk MR-lid gaat zich verdiepen in het jaarverslag. Legt het stukje tekst die
verschenen is in de weekinfo die voor de zomervakantie gepubliceerd is er naast
en controleert of dit voldoet aan een jaarverslag die de MR moet leveren. De
vergadering heeft een actie (#51) om te valideren of het stuk voldoet aan de
voorwaarden te voldoen.
b. Alle feedback richting notulist om te kunnen verwerken
c. Tekst is in onderstaande notulen opgenomen.
Speerpunten dit jaar
a. Dit gaan we wel bespreken wanneer er een nieuw koersplan gaat komen. Wat zijn
dan de mogelijkheden binnen de Spoorzoeker. Vanuit de oudergeleding is de wens
dit op te nemen in het nieuwe koersplan.
b. Ouder betrokkenheid in tijd van Corona
i.
Zetten het onderwerp op de komende agenda om er eens over te
discussiëren
ii.
Dit zou inclusief traktaties kunnen zijn.
iii.
Actie #52 voor de OMR om met een voorstel te komen
Weekinfo
a. Feedback wordt gevraagd aan de ouders
i.
Minder advertenties aan het einde
ii.
…
Rondvraag
a. Waarom is er buiten gym op de dependance?
i.
Daar op het hoofdgebouw ook buiten wordt gegymd en we 1 lijn trekken.
ii.
Na de herfstvakantie gaan ze weer de zaal in.
b. Waarom gaan groepen met bus naar een andere locatie?
i.
Daar andere school ook gebruik maakt van het gymzaal. En de aangevraagde
tijden waren niet beschikbaar

12. INGEZONDEN BRIEF ivm advies gesprekken eerder te plannen
a. (Cito) toets (worden afgenomen in de drie weken na de herfst vakantie) resultaten
moeten binnen komen bij de school, plus
b. We maken voor iedere leerling een uitgebreid verslag dat erg wordt gewaardeerd
door ouders, dit kost wel tijd.
c. A en B moeten gezamenlijk verwerkt worden in een advies. Dan kunnen pas de
gesprekken worden gehouden.

d. Mochten er ouders zijn die toch graag eerder een 1 op 1 gesprek wensen, dan is
het advies om contact op te nemen met de leerkracht.

