
Notulen MR 7 oktober 2020
Vergadering: MR
Datum: woensdag 7 oktober
Plaats: op afstand via google Meet
Notulist: M

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen van directie:
Toevoeging AE. nav Stafverg. op functieboek: Er wordt gekeken naar opschaling van een van onze OS
van schaal 4 naar schaal 5. AE krijgt akkoord en gaat dit proces verder in gang zetten.
WS vanuit personeelsgeleding: Het moment/manier van uitdelen veranderende functieomschrijving
vonden niet alle collega’s prettig (voorlichting op dezelfde dag/alleen op papier verstrekt).

Schoolgids: We lopen de laatste punten nog na.

N.a.v. punt continu-rooster: staat op de nog nader agenda MR vanavond. Punten AE worden hierin
meegenomen.Team is gepeild voor de tijdelijke continurooster. Opzetbrief wordt doorgenomen.
Wordt vervolgd bij punt 8.

3. Werken met de basisgroepen
5/6→ opgestart na 4 weken in het nieuwe schooljaar. Gestart met Faqta en WIG oriëntatie methode.
Eerst de tijd genomen om de eigen groepsvorming plaats te laten vinden. Goed overleg met collega’s van
groep 5 waar het werken in basisgroepen nog niet bekend was.
Tot nu toe een positieve terugkoppeling. Lln waren actief bezig en betrokken. Samenwerking tussen 5 en 6
loopt.
7/8 → het overlegt veel gemakkelijker nu. Laten het wat losser, mogelijkheden tot variëren. BIjv. met gym:
groep 7 daar of jongens daar. Faqta loopt goed en biedt veelzijdige mogelijkheden.

4. Goedkeuring notulen
De notulen van 6 juli jl. worden goedgekeurd.

5. Ingekomen :
• Kascontrole
TH en WS doen samen de kascontrole dit jaar. Tessa blijft dan in schooljaar 2021/2022 ‘zitten’.

• Begroting realisatie OR 2020-2021 (bijlage)
AE en LN nemen contact op met voorzitter OR om e.e.a. door te spreken.

6. Mededelingen vanuit de GMR
Volgende keer

7. Schoolgids (bijlage)
Geen opmerkingen

8. Enquête continurooster
Eerste opzet is gedeeld. Op dit moment gekozen voor de meest voorkomende opties aan continu-roosters.
AE haar punten meenemen in onze voortzetting. Plan van aanpak moet goed staan.



Werkgroep gecereërd: MK (oudergeleding), MS en CvP (personeelsgeleding) en AE(directie)

MS geeft terugkoppeling van cursus MR na dinsdagmiddag 13 oktober over dit onderwerp.

9. Goedkeuring/instemming MR, vanuit Jaarplanning:

10. Rondvraag
WS vraagt of de stukken omtrent continurooster op tijd gedeeld kunnen worden, zodat deze doorgenomen
kunnen worden voor de vergadering van 17nov. as.

11. Sluiting
20.30u sluit L de vergadering
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