Notulen MR vergadering woensdag 17 maart 2021. Google Meet)

Opening
Ingekomen stukken.
Notulen vorige vergadering
d.d. 21 oktober 2020
Nieuwe directeur.

Ervaringen schoonmaak.

Ervaringen digitaal onderwijs.

Rapporten/ IEP/ impact van
Covid-19.

Luchtbehandeling/klimaat.

Formatieplan komend
schooljaar

De voorzitter opent om 21.00 uur de vergadering via Google
Meet.
Mail fam. W. Dolf beantwoordt de vragen per mail.
Goedgekeurd en hierbij vastgesteld.
Valentine de Ruijter wordt per 1 mei onze nieuwe directeur.
Op vrijdag 9 april en maandag 12 april komt ze kennismaken.
De oudergeleding wil ook graag met haar kennismaken op
maandag 12 april om 13.30 uur.
Dolf maakt Valentine wegwijs op de Lindelaar.
Extra schoonmaak in coronatijd met accent op toiletten en
deurklinken. De muren en vloeren in school zijn nog steeds vies.
Er zou een lambrisering moeten komen van 1.5 meter hoog:
staat op de agenda.
Complimenten over hoe het gaat maar is er nog meer uit te
halen?
Bij fysiek en digitaal onderwijs tegelijkertijd wordt de werkdruk
voor de leerkrachten te hoog.
Aanbieden extra apps+ instructiefilmpjes: kijken naar de
toekomst!
Er is voldoende gescoord op de Midden toetsen van IEP. We
zien schommelingen in Hart en handen( sociaal emotioneel).
Schoolweging: we voldoen aan de normen.
Uitstroomprofiel groep 8 is niet anders dan anders: We zetten
hoog in.
Schoolwegingsdocument: de ll. worden nog 3 jaar gevolgd in het
v.o. Was het advies passend?
Dolf deelt de kwaliteit met nieuwe ouders: 52% blijft op advies,
6 % stroomt af, 30 % stroomt op.
Actie: Geesje schrijft een stukje in de nieuwsbrief.
Er si veel aandacht besteedt aan soc. Em. Ontwikkeling.
Centrum jeugd en gezin heeft lange wachtlijsten: er zijn wel
kinderen aangemeld door privé problemen thuis.
Corona gelden: subsidie van € 161.000 ( € 24.000 voor de
Lindelaar) Annemiek Vorsteveld wordt 2 dagen extra ingezet
voor hulp vnl. op gebied van taal.
Er worden materialen aangeschaft voor taalzwakke leerlingen.
Er komt nog € 180.000 per IKC: veel voorwaarden, plan indienen
voor bep. Datum.
Nog niet duidelijk of dit eenmalig of structureel is.
Dagelijks Unico over de vloer. Wankel systeem. CKC is er volop
mee bezig.
Er si een concept werkverdelingsplan: 10.75 fte met
werkdrukgelden. Dit betekent weer 11 groepen. Grote
onderbouw.

GMR

Rooster van aftreden/
Verkiezingen.

Wvttk
Rondvraag
Vaststellen volgende
vergadering.

Misschien gaat de unit weg in augustus. Bouw nieuw lokaal (60
vierkante meter) voor de peuteropvang.
Gemeente wil dit gebouw in 10 jaar terugverdienen.
Nieuwe DBer: profielschets vaststellen.
Vergadering Raad van Toezicht.
Intergraal Huisvestingsplan: prioriteitenlijst, de Ridderschool en
de Eshorst hebben voorrang.
Jaarverslag is besproken.
Wilma heeft een jaar langer in de MR gezeten omdat Gerco er
niet was, is nu aftredend.
Erik is nu lid van de GMR en treedt af in de MR.
Geesje treedt af .
Er zijn dus 3 vacatures.
Dolf bedankt de MR voor de prettige samenwerking de
afgelopen jaren: kritisch maar altijd constructief.
We sluiten na 23.00 uur de vergadering.
Woensdag 19 mei: tijd 14.30 uur.

