
Notulen   Mr   vergadering   
Datum:   02-11-2020   
Aanwezig:   Corina,   Monique,   Stefan,   Susanne   en   Tino   
Afwezig:   Suus   
  

1. Opening   +   inventarisatie   aanvullende   punten;   
  

● In   de   drive   staat   een   stappenplan   hoe   je   in   de   gedeelde   drive   
moet   komen.   
  

2. Vaststellen   notulen   voorgaande   vergadering:   
De   notulen   is   vastgesteld   en   gepubliceerd   op   de   website.   
  
  

3. Wat   te   doen   bij   Corona’uitbraak’.   
In   de   bovenbouw   wordt   gewerkt   met   weektaken,   die   krijgen   de   
kinderen   die   nu   thuis   zijn   ook   al   mee.   Deze   kinderen   krijgen   
bovendien   les   via   de   hangout.   De   kinderen   worden   ook   wegwijs   
gemaakt   in   classroom.   In   groep   3   ligt   per   week   een   rooster   klaar   
met   wat   er   thuis   gedaan   kan   worden,   dit   krijgen   de   kinderen   die   
nu   thuis   zijn   ook   al   zodat   ze   werk   kunnen   doen.   
Feedback   op   gemaakte   werk   wordt   indien   mogelijk   gedaan.   Dit   
is   niet   altijd   te   doen.   Een   Andere   optie   is   antwoordbladen   naar   
ouders   sturen   zodat   zij   het   werk   na   kunnen   kijken.   Naar   
aanleiding   van   het   nagekeken   werk   kunnen   ouders   indien   nodig   
aan   de   leerkrachten   doorgeven   waar   de   kinderen   tegenaan   zijn   
gelopen   met   de   stof.   Waar   mogelijk   kan   de   leerkracht   dan   extra   
hulp   bieden   of   extra   uitleg   geven.   
Mocht   er   een   lockdown   komen   dan   heeft   het   team   1   dag   nodig   
om   alles    uit   kunnen   delen   en   het   plan   in   gang   te   zetten.   

  
4. School/Directie   bespreekt   met   MR   over:   

  

  

Wat   Aanwezig  Actie?   
Begroting   komend   schooljaar   nee     
Jaarplan   komend   schooljaar   nee     
Formatieplan   nav   teldatum   nee     



5. Beleid   
  

Status:    Check   hoe   het   gaat   goed/slecht,   voor   iedereen   duidelijk   hoe/wat   er   verwacht   
wordt?     
Actie:    bepalen   hoe   vaak   op   MR-agenda   en   wanneer   afhankelijk   van   status   

  
Schrijfonderwijs:   
Dit   is   een   speerpunt   binnen   het   team.   
In   groep   3   en   4   wordt   er   met   potlood   geschreven.   Vanaf   (januari   
krijgen   kinderen   in   groep   4   een   vulpen   als   zij   eraan   toe   zijn)groep   5   
krijgen   kinderen   een   vulpen.   We   gebruiken   de   juiste   liniering   per   
jaargroep.   In   groep   8   ontwikkelen   ze   hun   eigen   handschrift   mits   het   
leesbaar   blijft.   Er   mag   dan   ook    met   een   eigen   pen   geschreven   
worden.   De   kleur   waarin   geschreven   wordt   is   blauw.   
  

Rapporten   schrijven   
De   stukjes   die   in   het   rapport   komen   te   staan   zijn   meer   kindgericht   
geworden.   
Vraag   van   Stefan:   Waarom   is   er   voor   de   kinderen   van   groep   1   die   
voor   1   maart   op   school   gekomen   zijn   geen   rapport?   Dit   gaan   we   
meenemen   in   het   team.   
  
  
  

Pedagogisch   tact   
Alec   Otten   is   geweest.   De   laatste   2   keer   hebben   we   het   gehad   over   de   
weektaak.   Dit   proces   is   nog   gaande.   Er   wordt   ook   ingezet   op   de   
autonomie   van   de   kinderen.   
  
  
  

Wat   Status   Actie?   
Meerkunners   (voorheen   plusklas)   goed   elke   keer   
Schrijfonderwijs   goed   elke   keer   
Rapporten   schrijven     goed   elke   keer   
Pedagogisch   Tact   goed   elke   keer   
Rots   &   Water   matig   elke   keer   
Thuisonderwijs   goed   elke   keer   


