Notulen MR vergadering 9 Wieken op maandag 19 mei 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, online.
2. Agenda vaststellen
Er zijn geen extra agendapunten bijgekomen.
3. Notulen MR vergadering 29 - 03 -2021
De notulen worden vastgesteld en op de website geplaatst.
4. Actuele ontwikkelingen (siebrig)
update :
*NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden: dit zijn extra gelden
om corona achterstanden weg te werken.
Als school maak je een schoolscan van je leerlingen. Je kijkt goed naar
hoe je leerlingen zich ontwikkelen in vergelijking met andere jaren. Dit
doen we anders ook, maar nu nog uitgebreider.
Hieruit kwam o.a.Technisch en begrijpend lezen naar voren
(bv.methode voor gr.4 t/m 8) Dit ligt ook in het verlengde van
ons schoolplan.
Kinderen die al ondersteuning hadden, hebben ook nu extra
ondersteuning nodig. In de teamvergadering van 27 mei hebben we het
over het totaalbeeld, dus ook de sociale ontwikkeling.
Lauwers en Eems krijgt waarschijnlijk 700 euro per leerling, nog niet
duidelijk is hoe de gelden worden verdeeld.
Kortom: Er wordt veelvuldig en grondig geanalyseerd, we hebben
genoeg plannen voor de interventies en willen graag na de
zomervakantie starten.
*Bestuursformatie plan.
Het bestuursformatie plan is goedgekeurd.
Het werkverdelingsplan (wie gaat waar werken, voor welke groep en
welke taken) is de volgende stap waar we nu mee aan de gang gaan.
5. Ingekomen stukken

Reactie van Aris Fickweiler op mail Richard.
Hij schrijft o.a. dat ook in de nieuwe structuur aankomende directeuren
een opleidingsplaats aangeboden krijgen in de functie van adjunctdirecteur, onder verantwoordelijkheid van een directeur. Dit is vooral
een tijdelijke situatie. Zodra de competenties verworven zijn, wordt
het adjunct-schap omgezet in een directeurschap.
Hiermee is het voor de MR duidelijk.
6. MR cursus
De MR cursus laat nog steeds op zich wachten, dat is niet fijn.
Richard stuurt het secretariaat L&E een mailtje hierover.
En anders kunnen we als MR misschien van ons eigen MR budget een
cursus volgen. Ook zijn er zakboekjes voor de MR te koop.
7. Rondvraag
* Op de agenda de volgende vergadering: vergaderdata voor het schooljaar
2021-2022 vaststellen.
* Siebrig heeft de MR ouders gevraagd om een filmpje voor op de website
te maken, in het kader van onze visie samenwerking met ouders, educatief
partnerschap met ouders. Ook in verband met de PR voor de school,
zichtbaar maken van onze visie. Zie ook filmpje bewegend leren.
De MR gaat hierover nadenken, evt. in samenwerking met andere ouders,
misschien kennen we iemand die ons hierbij kan helpen?
Voor volgend schooljaar.
* Uit de enquete is gebleken dat ouders het leuk zouden vinden om op school
in een soort workshop avond meer te weten te komen over het
onderwijs bij ons op school. Zodra het volgend jaar weer mag, komt het op
de agenda.
* Waren er nog reacties op de uitdraai van het leerlingvolgsysteem
(grafiek)die de leerlingen hebben meegekregen. Geen reacties ontvangen,
het was duidelijk en prettig even een kort overzicht te hebben.
* Maatregelen corona. Siebrig gaat het team vragen in hoeverre we als school
kunnen mee veranderen nu het coronavirus afneemt, bv.
t.a.v. de gespreide schooltijden, ieder eigen ingang.
Ook de richtlijnen van de PO raad worden hierin meegenomen.
Sluiting 20.26 uur
mailadres: MR9wieken@lauwerseneems.nl

MR vergaderdata :

16 juni
19.45 - 21.15 uur

