Agenda MR vergadering – 25 januari 2021 - 20.00 uur
Aanwezig: Nadia van Meer (voorzitter), Eveline Bouwense (notulist), Pauline van Bohemen, Marinka
de Ridder en Loeky Wijling (directrice)

Item

Agendapunt

Wie

1.

Opening en Welkom

Allen

2.

Notulen vorige vergadering 16-11-2020
Akkoord
Actiepuntenlijst

Allen

Bestuursbesluiten
Geen
GMR
Volgende vergadering zal er iemand aansluiten.
Ingebrachte Punten

Loeky

 Voortgang continurooster en betalingssysteem
Loeky is hier mee aan de slag gegaan. Heeft hier over
overleg met de OR en de bestuurder van De Waarden.
Vanuit de OR is Matthieu Kleijn betroken om te mee te
denken in de organisatie van het betalingssysteem.

Loeky

3.
4.
5.
6.

 Begroting 2021
Begroting gepresenteerd en akkoord bevonden door de
MR.
 Studiedagen
In overleg is besloten om de studiedag van 25 februari
2021 te laten vervallen. Dit wordt een gewone schooldag
i.v.m. de schooluitval door Corona.
 Vakantierooster
Er stond een fout op de website m.b.t. de meivakantie
2021. Dit wordt aangepast.
24 december 2021 wordt vrije dag voor de kinderen.
 Advisering groep 8
Gezien de Coronasituatie verloopt de advisering iets
anders. School heeft wel NIO toets afgenomen en
kunnen adviezen hierop bepalen (naast indruk van de
leerkracht en trend afgelopen jaren).
Vanaf VO-PO raad is geadviseerd om kansrijk te
adviseren. Dit betekent dat kinderen waarvan verwacht
wordt dat zij een ontwikkelingsspurt kunnen laten zien, zij
het voordeel van de twijfel krijgen.
Voor ouders is er een website ontwikkeld waar alle
scholen op vermeld staan, zodat ouders digitaal kunnen
aanmelden. Ook scholenmarkt heeft digitaal
plaatsgevonden. Ouders en scholen hebben daarnaast
iets meer tijd gekregen om de advisering rond te krijgen
en hun kind aan te melden.

Ingezonden
stukken

Eveline

Allen

Nadia

Loeky

Allen

Allen

Allen

Zie bijlage mail
Loeky 19-1



Lockdown: les op afstand, kwetsbare leerlingen,
noodopvang
Bevindingen vanuit leerkrachten en ouders zijn gedeeld.
Voor nu geen wijzigingen in de aanpak.
De extra instructiemomenten worden door ouders en
leerlingen als prettig ervaren.

Allen

 Presentatie financiën vanuit stichting
Webinar georganiseerd waarbij de MR geïnformeerd is.

Pauline

Schoolontwikkeling de Singel: stvz onderzoek
onderwijsvorm.
Er is extra subsidie ‘schoolkracht’ aangevraagd bij OCW
voor schoolontwikkeling. Plan van aanpak nog realiseren.

Loeky

Rondvraag en afsluiting
Geen vragen.

Allen



7.

