Verslag MR Vergadering, 20 september 2021
Deelnemers: Inge Fuchs, Margo van den Berg, Marjan de Jong, Josephine Oosterloo,
Remco Nijland, Tatjana Laverman, Veerle IJseldijk, Marloes Horstman, Marieke
Postmus (voorzitter), Mariska de Groot
Afwezig m.k: Marco Mezzo
I. Opening
Marieke opent de vergadering. Marjan stelt zichzelf voor, want is voor het eerst bij
de MR-vergadering aanwezig.
We hebben afgesproken dat Marieke en Marco nog even kijken naar het rooster van
aftreden en de vacaturetekst voor de opvolging van Mariska.
II. Vaststellen Agenda en nalopen actielijst
We voegen de ervaringen met de Corona-middelen toe aan de agenda, alsmede de
communicatie over de versoepelingen.
SOP kan van de agenda, die is vorig jaar al aan de orde geweest.
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering.
III. Mededelingen, ingekomen stukken
Inge licht toe dat volgende week de naschoolse activiteiten gaan starten, voor
kinderen die mogelijk een (leer)achterstand hebben opgelopen.
Er is een extra ruimte op de Kerkstraat gecreëerd.
De extra activiteiten worden periodiek geëvalueerd, door IB-ers, met betrokken
leerkrachten en ouders.
Ten aanzien van de versoepelingen: Inge wacht de communicatie vanuit Varietas af
en dan volgt communicatie naar de ouders.
IV. Jaarplan definitief
MR stemt hier mee in.
V. Werkverdelingsplan / Normjaartaak met werkgroepen en ontwikkelteams definitief
(P)MR stemt hier mee in.
VI. Eindopbrengsten

Inge geeft een toelichting op de eindopbrengsten. De achterstand op spelling lijkt
voor een groot deel ingelopen.
In de bovenbouw scoren de groepen onder het landelijk gemiddelde op begrijpend
lezen. Daar wordt nu op verschillende manieren aan gewerkt door de leerkrachten.
VII. Jaarplanning MR en Nieuwe voorzitter
De vergadering van 19 januari wordt verplaatst naar 26 januari.
De vergadering van 16 mei wordt verplaatst naar 24 mei.
Reservedatum dinsdag 5 juli (digitaal)
Marieke volgt Marco op als voorzitter. Marco blijft wel lid van de MR.
Etentje wordt 2 februari 2022. Inclusief Jose, Mariska en nieuwe MR-lid.

VIII. Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

