MR-vergadering St. Willibrordusschool
Datum: 10-12-2020
15:00 – 16:30
Aanwezig: Huub, Ingemar, Bernadette, Veerle, Michèle en Evelien (notulist)
Punten:
1. Notulen vergadering 08-10-2020
Notulen worden goedgekeurd. Volgende vergadering nogmaals
bespreken in KC-raad.

2. Actieplan MR 2020-2021
- De schoolgids wordt goedgekeurd.
- Het schoolplan wordt toegelicht en goedgekeurd.
- Huub geeft uitleg over het taakbeleid (informatief). In januari
2021 wordt een wensenlijst aan de personeelsleden uitgereikt.
- Toelichting over het werkverdelingsplan. Na de kerstvakantie
starten we op de St. Willibrordusschool met een 3e kleutergroep.
Hierdoor vervalt de extra ondersteuning bij groep 5 t/m 8. Huub
gaat navragen bij de andere scholen hoe dit ingevuld kan
worden.
- MR op de website wordt goedgekeurd.
3. Fusie-ontwikkelingen
Huub geeft een toelichting over de verschillende werkgroepen
binnen deze ontwikkelingen. Tevens geeft Ingemar een
toelichting namens de GMR over de besturingsfilosofie. Op korte
termijn eens een mededeling plaatsen in de nieuwsbrief
hierover.
4. Covid-19
Het werken met een Chromebook zorgt voor extra werkdruk
onder de leerkrachten. Pauzes voor leerkrachten verlengen door
inzetten van vrijwilligers.
Continurooster blijft minstens tot de voorjaarsvakantie van
kracht. Mocht het blijvend worden dan aan de ouders vragen
wat zij er van vinden. Leerkrachten vinden dat ze nu te weinig
pauze hebben, hierdoor hebben ze meer werkdruk.
5. Nieuws en ontwikkelingen St. Willibrordusschool
- growth mindset
Leerkrachten hebben op 18-11-2020 een studiemiddag gehad
m.b.t. growth mindset. Hierin stond het werken met portfolio’s
centraal. De volgende studiemiddag 20-01-2021 zullen ze hier
verder aan werken. De module psychologie gaat niet door vóór
28-04-2021. Datum volgt nog.
- methodes
Op het moment oriënteren de leerkrachten zich op nieuwe
methodes voor begrijpend lezen en rekenen. Annemiek geeft
uitleg over begrijpend lezen. Ze vertelt over List (Lezen is top).
Dit is geen methode, maar een methodiek. Volgende
vergadering zal ze hier meer informatie over weten/vertellen.
Tevens vertelt ze over de sanering van de bibliotheek door de
leesconsulente.

Actie:
- Bedankje Raoul wordt door
Huub geregeld.
-Notulen 08-10-2020 nogmaals
bespreken tijdens vergadering
met KC-raad.
- Schoolplan evalueren
vergadering 08-07-2021.
- Wensenlijst januari 2021.
- Na kerstvakantie start 3e
kleutergroep.
- Invulling vervanging extra
ondersteuning groep 5 t/m 8.
Huub regelt dit. Volgende
vergadering 21-01-2021
bespreken.
- Mededeling GMR in
nieuwsbrief.

- Continurooster bespreken bij
een volgende GMRvergadering.
- agendapunt 21-01-2021.

- agendapunt 21-01-2021.
- agendapunt 21-01-2021.

- agendapunt 21-01-2021

-Kinderparlement
Tweede vergadering zal plaatsvinden op 15 december 2020 na
schooltijd. Huub zal de notulen nog aan de kinderen uitdelen
met hierin de afspraken.
6. IKC
- De stemmen voor het logo moet nog geteld worden tijdens de
volgende vergadering van het kinderparlement.
- De tekening voor het kleuter/peuterplein moet nog afgemaakt
worden. Huub zal nog voor de kerstvakantie bij 3 aannemers een
offerte aanvragen. Rekening houden met de kosten en wanneer
ze eventueel kunnen starten.

- notulen kinderparlement
(Huub)

7. Communicatie en website
Is in ontwikkeling. Ingemar zal dit eerst met het team bespreken.
8. Rondvraag
- Ingemar: actieplan aanpassen. Wat zijn wettelijk de vaste
vergaderpunten?
- Huub: afspraak maken voor een nieuwe vergadering. Contact
opnemen met Jeroen i.v.m. KC-raad.
- Michèle: toelichting op het bericht via Whatsapp.
9. Sluiting vergadering om 16:30 uur.
Actieplan:
- bedankje Raoul (Huub)
- wensenlijst leerkrachten (Huub)
- invullen vervanging extra ondersteuning groep 5 t/m 8 (Huub)
- mededelingen GMR in nieuwsbrief (Ingemar/Michèle)
- continurooster bespreken in GMR-vergadering
(Ingemar/Michèle)
- notulen kinderparlement (Huub)
- offertes aanvragen (Huub)

- agendapunt 21-01-2021

- offertes aanvragen (Huub).
- agendapunt 21-01-2021

