
 Notulen MR vergadering 9 Wieken op maandag 15 juni 2020  
  
Aanwezig:  Saar, Richard, Femke, Geeske, Evelyn, Siebrig, Marian  
Afwezig met kennisgeving: 

1. Opening.    
Richard zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom, een 
speciaal welkom voor Femke, die vandaag als kersvers nieuw MR lid 
aanschuift.  

2. Agenda vaststellen  
Er wordt 1 agenda punt toegevoegd, formatieplan  

     3. Notulen MR vergadering 20-05-2020  
     De notulen worden goedgekeurd . 
     Siebrig vraagt de oudergeleding van de MR officieel om        
     toestemming t.a.v. HVO en GVO in de nieuwe vorm met ingang van het  
     volgend schooljaar, zie voorstel 20-05-2020, De OMR gaat akkoord. 

     4. evaluatie heropening 
     Fijn om weer met z’n allen te zijn, ging gestroomlijnd, 
     Wennen weer een volle groep, maar wel prima, volgens de  
     leerkrachten. Afstand houden juist bij de kleuters niet haalbaar. 
     Ook bij halen en brengen geen problemen  
     Tijdsloten zijn in eerste instantie niet doorgegeven aan voor-          
     en naschoolse opvang. Wordt aangepast in het draaiboek. 
 

    *Cito toetsen niet meer voor de zomer, maar begin volgend schooljaar. 
      Verder wordt gewoon de toets-kalender aangehouden 

    *Rapporten aangepast.( input van de lln., lkr schrijft een verhaal, 
      o.a. leerlijnen worden hierin meegenomen). 
    *Oudergesprekken facultatief, deze week in nieuwswiek. Telefonisch of       
      via teams. 
    *Gr 8, geen eindcito, maar lln. waren voor de lockdown al aangemeld      
      bij de verschillende scholen. Er hebben uitgebreide.     
      warme overdrachten plaatsgevonden. 

    5.concept schoolplan 
    Schoolplan duurt in ons geval 3 jaar. 
    Het team heeft het hier op de margedag over gehad. 
    Speerpunten van het team: 
    Sociaal emotionele methode, doorgaande lijn door de hele school. 



    Leesonderwijs (doorgaande lijn in het leesonderwijs,  
    voortgezet technisch leesonderwijs, begrijpend lezen.) Eerst gedegen  
    onderzoek doen wat geschikt is voor onze school, visie en waar we extra           
aandacht aan moeten besteden. 
    Vanuit de MR komt de punten: 
    * ouderbetrokkenheid  
    ( b.v lezen, creatief circuit, bij thema's ) 
     *  Hoe kun je je nog meer onderscheiden van de andere scholen in       
     Winsum, hoe is dat zichtbaar . 
    *  Hoe houden we het leerlingenaantal vast, groeit het. PR ! 
    Goed om te zien dat het gebouw in een nieuw fris jasje       
    gestoken, dat tezamen met o.a.de kleine klassen en een tweede kleuterklas  
    is een goede aanzet tot nog meer nieuwe leerlingen! 
    Siebrig gaat met de inbreng van het team en MR het stuk aanpassen,  
    dit komt dan de eerstvolgende keer op de agenda. 

     6. formatieplan 
   De formatie is in grote lijnen rond. Siebrig heeft voor de schoolleiding        
   een wtf van 0.5 en heeft daarnaast nog  andere (les)taken die op  
   dit moment nog niet allemaal zijn. 
   Siebrig geeft uitleg t.a.v. de formatie, aantal groepen, aantal leerkrachten van    
de kleutergroep B (tijdelijke vervanging van een van de leerkrachten)  
   en samenstelling kleutergroepen. 

     7. uitslag MR verkiezingen . 
     Richard heeft alle kandidaten i.v.m.de uitslag van de MR    
     verkiezingen gebeld. 
     Femke Kremer is gekozen in de MR. 
     De uitslag zal nog schriftelijk bevestigd worden door Richard en  
     ook binnenkort als Parro bericht uitgaan. 
     Gmr vacature: misschien mogelijkheid om ouders die zich voor de  
     MR kandidaat gesteld hebben en er net buiten vallen hiervoor te vragen. 
     Hier is wel enige interesse voor. 
     Richard heeft naar deze mogelijkheid gevraagd bij de Gmr, dit  
     wordt teruggekoppeld naar Richard. 

       Rondvraag       

       Sluiting 21.45 uur  

       mailadres:  MR9wieken@lauwerseneems.nl  
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 MR vergaderdata volgend schooljaar. 
 24 augustus, 
 07 oktober 
 23 november 
18 januari 
29 maart 
19 mei 
16 juni 
19.30 - 21.00 uur       
        

  
 


