
 Notulen MR vergadering 9 Wieken op maandag 18 januari 2021   
   
Aanwezig:  Richard, Femke, Jack, Geeske, Evelyn, Siebrig, Marian   
Afwezig met kennisgeving:  

1. Opening.     
    Richard zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom.  
    We vergaderen, i.v.m. Corona, wederom online.   

2. Agenda vaststellen   
     extra punten:  
    * Onderzoek Scholen samenwerking  
    * bereikbaarheid ouders  

     3.  Notulen MR vergadering 23-11 -2020     
           Leuk dat er op het allerlaatste moment (lockdown) nog iets   
           georganiseerd is t.a.v. Kerst, dit is mede dankzij de OR nog gelukt.  
           De notulen worden goedgekeurd .   

    4.  Actuele ontwikkelingen (Siebrig)  
          *  lockdown evaluatie              
              We zijn als school tevreden en blij hoe het loopt, gezien de   
              omstandigheden. Natuurlijk zien ook wij de kinderen liever in de klas,   
              maar we zijn tevreden hoe het gaat.  
              De ouders geven aan dat ze zien dat er een goed contact met de lkr   
              en leerlingen is, er is verbinding. We houden dit goed in de gaten.  
              Complimenten naar leerlingen, leerkrachten en ook naar ouders      
              hoe het gaat, want het valt niet altijd mee.   
              De noodopvang loopt wel steeds verder vol, met hulp van  
              onderwijsassistentes miki en patricia, stagiaire dorien en gymleerkracht       
              Ewart wordt er aan de leerlingen hulp geboden, een activiteit gedaan,   
              gegeten enz. Ze volgen grotendeels hetzelfde onderwijs als de   
              leerlingen thuis.  
              Bereikbaarheid leerkrachten. We hebben afgesproken in het team   
              dat we als leerkrachten goed in de gaten houden dat we niet altijd   
              maar bereikbaar kunnen zijn voor ouders.   
              Je kunt niet altijd “aan” staan ('s avonds, weekend).  
            
 
 
 



             *MR cursus   
               Omdat we dit jaar gezamenlijk de cursus willen gaan volgen is de           
               groep wat groter dan gebruikelijk.  
               Ze zitten nu op ongeveer 25+ personen van de (G)MR van     
               L&E en het VCPO.  
               Waarschijnlijk wordt deze cursus in twee groepen (2 x 2 dgn) ,  
               als GMR en een MR cursus  gegeven.  
             * Samenwerking VCPO  
                   Bureau BMC doet een haalbaarheidsonderzoek naar het  
                intensiveren van de samenwerking tussen VCPO en L&E. 
                De interviews gaan digitaal.      
                Toezichthouders en een afvaardiging van de directie (3 mensen)          
                zijn het eerst aan de beurt.   
                Ook de GMR gaat een advies uitspreken. Geert heeft als GMR lid alle   
                stukken.  
             * Tijdspad formatie    
                Siebrig laat het tijdspad t.a.v. de formatie zien aan de MR.     
                Half mei is de formatie pas definitief rond.  
             * Vacature   
                Kor gaat met pensioen, hij wordt vervangen door Janet, die al 1 dag   
                in de week lesgeeft aan deze groep. Janet gaat 22 maart met   
                zwangerschapsverlof, de vacature die is uitgezet geldt vanaf dat       
                moment.  
                We zijn kritisch t.a.v. de vervanger, deze moet willen en kunnen   
                aansluiten bij wat we op school ontwikkeld hebben de afgelopen   
                jaren. Zoals onze visie, manier van lesgeven (EDI model, bewegend leren)   
             * Schoolfruit actie  
                In de  bovenbouw wordt vaak weinig fruit meegegeven.                       
                De fruitactie gaat ervoor zorgen dat b.v. de chocolade koek   
                ingeruild wordt voor een stuk fruit van de fruitschaal.   
             * Kwink heet de nieuwe methode voor sociaal -       
                emotionele ontwikkeling, waar we voor hebben gekozen.  
                Het sluit aan bij de groepsfases van een groep, situatie van dat moment. 
                bv wanneer we straks weer naar school gaan is de situatie    
                weer nieuw binnen een groep. Kwink kan daar op in springen, omdat het   
                een onlinemethode is.  
 

 



              * Enquete.  
                 Er hebben 58 mensen gereageerd . 
                 Het overgrote deel is tevreden over de nieuwe schooltijden, pauzes enz.  
                 Evelyn laat de uitslag zien en licht deze toe.  
                 De Mr zorgt voor een verslag hiervan naar de ouders .  
              * Margedagen van 12 mei ( personeelsdag L&E) en 10 februari  
                  (leerlingbesprekingen) komen te vervallen   

         Rondvraag   
           zie hierboven ( margedagen)   

         Sluiting 20.47 uur.  

        mailadres:  MR9wieken@lauwerseneems.nl   

    

      MR vergaderdata volgend schooljaar:  
       29 maart 2021  
       19 mei  
       16 juni   
       19.30 - 21.00 uur        
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