Notulen MR- vergadering 11 maart 2020.
Opening
Notulen vorige
vergadering.
GMR

Luchtbehandeling/klimaat
en aanpak ruimtetekort.

SOP

Evaluatie Parro

Groepsindeling 2020-2010

Opiniestuk leesonderwijs.

Corona virus.
Pleinwacht

Volgende vergadering

Rondvraag

De voorzitter heet ons allen welkom.
De laatste notulen daterend van oktober vorig jaar worden vastgesteld.
De voorzitter van onze MR wordt aspirant –GMR lid namens onze school. Hij
volgt een leerkracht op en zal onze school vanaf 19 maart aanstaande
vertegenwoordigen. Als iemand binnen de MR het voorzitterschap ambieert
dan is hij bereid om plaats te maken. Wanneer blijkt dat de dubbelfunctie
MR/GMR-lid hem te zwaar valt, dan zal hij dit binnen de MR aangeven.
Het huisvestingsplan ,waarvoor de kosten voor de gemeente zijn, loopt. Het
heeft een redelijke prioriteit, mede doordat veel mensen zich storen aan de
noodgebouwen waarvan al enige jaren gebruik moet worden gemaakt. Het
“binnenklimaat” komt dit jaar in beeld. Met name de hoge co2 waarden in een
aantal lokalen zal de aandacht krijgen.
Het school ondersteunings profiel (SOP) is door iedereen bekeken. Er staan
een paar kleine onduidelijkheden in. Over het algemeen is het een duidelijk
document en het krijgt een positief advies namens de MR.
Het contacteren van ouders voor de 10-minuten gesprekken via Parro is soepel
verlopen. Het scheelt leerkrachten veel plan- en overlegtijd en mogelijkerwijs
zal Parro in de nabije toekomst nog breder worden ingezet.
Zoals het nu lijkt kunnen we het schooljaar
‘20-‘21 starten met 10 groepen, bij voldoende aanmeldingen wellicht een 3 e
kleutergroep in januari. Volgend schooljaar hebben de leerkrachten voor het
eerst een personeelskamer!
We praten over het opiniestuk over het technisch lezen. De directeur legt uit
dat er verschillende stromingen in het onderwijs zijn.
Als je het leesonderwijs zou aanbieden zoals het in het opiniestuk staat dan
zou je moeten werken met leerlijnen op individueel niveau. Het is een andere
manier van lesgeven waarbij veel kennis van leerlijnen nodig is. Wij werken
met methodes en gebruiken het directe instructiemodel om instructie op
verschillende niveaus te geven.
We blijven alert en volgen de richtlijnen van de GGD en het RIVM.
Er heerste enige verwarring omdat een ouder een mail had gestuurd over het
tekort aan pleinwachten zonder dat de directeur hierover geïnformeerd was.
Er zijn nu weer voldoende opgaven voor de pleinwacht.
13 mei tijd 14.30 uur.
Op de agenda: resultaten CITO
Volgende jaar overstap naar IEP toetsen.
Geen opmerkingen.

