MR-vergadering
Maandag 14 september 2020 | 14.45 uur
Aanwezigen: Sandra, Mariëlle, Annemieke, Susan en Maaike.
Begroting 2021: Bij de teamleden is de inventarisatieronde geweest. Volgende week is het
begrotingsgesprek en komt het concept van de begroting naar de MR toe. Volgende
vergadering zal deze begroting besproken worden.
Jaarplan 20-21: De twee ontwikkeldoelen worden aankomend schooljaar op de agenda van
de MR-vergadering gezet. Twee jaar geleden is er gestart met de methodiek LIST. De MR is
benieuwd hoe het er nu voor staat. Het leesniveau is omhoog gegaan. MR vraagt of er niet
opnieuw scholing gegeven moet worden op gebied van Staal. Eén van de leerkrachten heeft
afgelopen zomer een korte scholing gegeven. Hierdoor hebben de leerkrachten voldoende
kennis om dit vak te geven. MR ontvangt aangepast Jaarplan ter akkoord.
Schoolgids 20-21: Niveau 1F/1S onduidelijk. Korte uitleg 1F, 1S wordt in de schoolgids
verwerkt. In het document wordt verwezen naar verschillende documenten (toevoegen aan
schoolgids of op de website zetten). MR ontvangt aangepast document ter goedkeuring.
Scholingsplan: teamscholingen die aangevraagd zijn bij Aves zijn goedgekeurd.
Taakbeleid: PMR heeft instemmingsrecht .
Werktijdregeling: PMR heeft instemmingsrecht .
MTO: Er wordt jaarlijks een enquete afgenomen onder de leerkrachten. Naar aanleiding van
deze uitslag zijn een aantal actiepunten (feedback geven, teambuilding, expertise delen,
ondersteunen van elkaar) opgesteld.
Mogelijke samenwerking tussen De Schalmei en De Wending: Directie geeft gesprek met
directie Schalmei te hebben n.a.v. het advies van de MR-er. In de teams en beide MR’s zal
gebrainstormd worden. Er zijn nog geen concrete afspraken over gemaakt.
Leerlingaantal groep 1/2: Leerlingaantal van groep 1/2 stijgt van februari tot april tot boven
de 30 leerlingen. Er zijn diverse oplossingen mogelijk. Dit zal binnen het team besproken
worden op korte termijn. Rond herfstvakantie hoopt directie MR en ouders verder te kunnen
inlichten.

Sinterklaas: Er is een verzoek gedaan om met de kinderen van Schalmei en De Wending samen
sinterklaas op te pakken. Eventueel een gezamenlijke opening en daarna in eigen school /
groep verder vieren. We moeten als school een keuze maken hoe wij in de zwarte pieten
discussie staan. Mr is het er over eens dat we de pietendiscussie niet kunnen negeren. En
eventueel ‘eigentijdse’ pieten moeten inzetten. Op directieniveau wordt het gesprek binnen
Aves gevoerd.
Communicatie: Vanuit ouders is teruggekomen dat de taken van de MR niet voor alle ouders
duidelijk zijn. Hier zouden we graag wat aan willen doen. We willen maandelijks in de
nieuwsbrief een kort stukje te schrijven waar in beschreven staat wat er speelt. Een van de
MR leden zal maandelijks dit stukje schrijven. 1 oktober is de huishoudelijke ouderavond.
Hierin willen we opnemen wat precies te rol is van de MR. Daarnaast willen we de rol en taken
van de MR op de website vermelden.
Vaststellen vergaderdata: Dit wordt via de mail kortgesloten. Voorstel komt via de mail. Ook
is er besproken om jaarlijks met de gehele MR van De Schalmei te vergaderen. Dit jaar om
fusietraject te evalueren en mogelijke samenwerking te bespreken
Corona ‘het vervolg’ (crisisplan, continurooster): Stel dat Corona weer oplaait, ligt er een plan
klaar. Zoals het er nu uitziet, zullen we weer teruggaan naar het gewone rooster.
Oudergeleding MR vraagt of er huiswerk meegegeven kan worden. Kinderen die thuis moeten
blijven vanwege verkoudheid oid kunnen huiswerkpakket krijgen van docent. Docenten
pakken dit op waar nodig/vraag is. Protocol Corona is vastgesteld.
Mr Jaarverslag: Er is een opzet gemaakt en zal deze aanpassen met daarin de rol van de MR.
Uiterlijk 8 dg voor ouderavond inleveren. Deze wordt kort en bondig besproken tijdens de
huishoudelijke ouderavond.
Invulling ouderavond 2020: Zal plaats vinden in de Bantsiliek. 1 ouder per gezin. Op
inschrijving. Hier zullen wij ook kort bespreken wat de taken en rol van de MR is.

