Notulen MR 11 mei 2020

Vergadering:
Datum:
Plaats:
Tijd:
Notulist:

MR
maandag 11 mei
op afstand
19.30 uur aanvang vergadering
Constantijn (deels afwezig i.v.m. internetverbinding)

Notulen
1.

Tessa bedankt de school voor het snelle schakelen. Van gewoon onderwijs naar thuisonderwijs
naar half voor de klas. Anke bedankt haar namens het team.

2.

Mededelingen van Anke
Anke heeft de punten duidelijk op papier gezet. Een aantal punten worden toegelicht of extra
besproken.
● De enquête ‘Voel je sterk’ is uitgezet onder ouders. Acht ouders hebben gereageerd. Dit is
niet veel. Misschien moet deze nog een keer herhaald worden.
● De leerkrachten die in de afgelopen periode genotuleerd hebben, lopen hun notulen na. Zij
leveren dit aan bij Anke zodat deze op de website geplaatst kunnen worden..
● Anke geeft uitleg over haar eventuele teruggang in wtf van 1,0 naar 0,8880 (4 lange dagen).
● Voor de grote groep wordt er nog gekeken of er een mogelijkheid is om een
onderwijsassistent te behouden
● Er is overleg met de CBS de Kriekenhof. Dit wordt in juni voortgezet.
● Groep 5; Voel je sterk-training is positief ervaren. Als school denken we na over een vervolg.

3.

Heropening school per 11 mei
De leerkrachten in de MR geven informatie over de eerste schooldag met een halve klas.
Werken met de basisgroepen
Dit wordt eerst in het team tijdens de eerstvolgende studiedag 28 mei geëvalueerd.

4.

De notulen van 13 januari 2020 worden goedgekeurd. Maria zal de notulen (ook van 26-11) nog
veralgemeniseren. Daarna worden ze naar Anke gestuurd. Marianne zal ze dan op de website
zetten.

5.

Ingekomen stukken:
Deze zijn er niet.

6.

Mededelingen vanuit de GMR
Deze zijn er niet.

7.

Nieuw lid personeelsgeleding

CBS Keuchenius

Weegpad 4-6, 3262 CL Oud-Beijerland – T 0186-618246 – E Keuchenius@csgdewaard.nl –
keuchenius.csgdewaard.nl

Lucy heeft aangegeven dat zij de MR wil versterken. Lenneke geeft aan dat ze eerst even in de
statuten gaat bekijken of er een soort verkiezing moet plaatsvinden of dat Lucy gewoon de plek
inneemt van Willemijn.
8.

Goedkeuring/instemming MR, vanuit Jaarplanning:
- Begroting passend onderwijs wordt goedgekeurd door de MR

9.

Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

10. Sluiting
Lenneke sluit de vergadering.
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