
Verslag MR vergadering
sept t/m dec 2020
Het schooljaar 2020-2021 is gestart met vier nieuwe leden. Twee nieuwe ouders: Sandra en
Lydia en twee nieuwe leerkrachten: Niels en Evelien.

Voor de kerstvakantie zijn er twee vergaderingen geweest. De derde vergadering is in
verband met de recente ontwikkelingen rondom Covid verplaatst naar januari. We geven u
graag een samenvatting van wat er is besproken.

Stand van zaken Corona
Er zijn voortdurend ontwikkelingen rondom Corona. De directie houdt ons op de hoogte van
de genomen maatregelen of nog te nemen stappen. Hierin deelt de MR ervaringen vanuit
ouders en leerkrachten.

TSO
De MR is bijgepraat over de reden van de verhoging van de TSO gelden. MR heeft hiermee
ingestemd.

Schoolplan 2020-2024
In oktober heeft onze school het schoolplan voor de komende vier jaar ingediend. De MR is
meegenomen in de opzet van dit plan. We hebben input kunnen leveren, waarna wij hebben
ingestemd met de definitieve versie van dit plan.

Jaarplan
Uit het schoolplan vloeit het jaarplan voort. Er wordt gewerkt met stuurgroepen en expert
leerkrachten. De MR is geïnformeerd over de plannen voor het huidige schooljaar. Er zal
vooralsnog veel op de achtergrond gebeuren. Voor het team is inzichtelijk wat de doelen zijn.
Wanneer een rol van de MR gewenst is, staat dat aangegeven in het jaarplan.

Luchtkwaliteit
De MR uit haar zorg over de luchtkwaliteit op onze locaties. Onze locaties voldoen aan het
bouwbesluit/ de norm die is opgesteld. De luchtkwaliteit blijft onze aandacht houden. In het
voorjaar zal hier wederom naar gekeken worden.

Overleg met POC en BOC
De MR wil komend schooljaar investeren in het overleg met de beide oudercommissies. De
eerste stappen hierin zijn reeds genomen.

Veiligheidsplan / Sociaal veiligheidsplan / RI&E
De MR volgt de stappen die gezet worden in het vormen van plannen / kwaliteitskaarten
rondom de sociale en fysieke veiligheid van leerlingen en medewerkers. Plannen worden
momenteel geschreven en/ of bijgesteld.



Verbouwing schoolpleinen
De MR heeft de ontwikkeling rondom beide schoolpleinen gevolgd. We spreken onze
complimenten uit over de beide resultaten.

Scholingsbeleid
Er zijn vanuit PMR vragen gesteld over het scholingsbudget en het beleid dat hieraan ten
grondslag ligt. Dit wordt op een later moment in het schooljaar verder opgepakt.

Evaluatie KOL gesprekken
MR heeft gesproken over ervaringen van team en ouders betreffende de Kind Ouder
Leerkracht gesprekken. Met name ook gericht op de interventies vanwege Corona.
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