Agenda MR Vergadering 17 maart 2021
Nummer: 05
Datum: 17 maart 2021
Wijze: via teams
Aanvang: 19.00
Aanwezig:
-

Marjolijn Knoop Voorzitter (o.g.)
Margreet Lienos Penningmeester (o.g.)
Ruth Brouwer Lid MR (p.g.)
Jaëla Kerst Lid MR (p.g.)
Lisette Poortman Lid MR (p.g.)
Peter Buitelaar Directeur P.C.B. De Rank
Sandra Jongeleen Secretaris (o.g)

Agenda:
Overlegvergadering
1. Mededelingen
2. Notulen vorige vergadering
vastgesteld
3. Ontwikkelingen rondom Corona/ online les
- De gestelde regels volgens het protocol worden nog steeds aangehouden. Gezien het
stijgende aantal besmettingen blijft dit van belang. Lesprogramma wordt goed gevolgd mede
door ondersteuning van de onderwijsassistente. Uit CITO-toetsen blijkt, in algemene zin, dat
een deel van de kinderen minder goed tot hun recht zijn gekomen in het afstandsonderwijs.
Leerkrachten hebben er vertrouwen in dat extra ondersteuning, nu en komende jaren, hen
gaat helpen.
4. Onderwijs steunprogramma
Er wordt vanuit de overheid extra geld vrij gemaakt worden om ”achterstanden” die zijn
opgelopen te herstellen. De praktijk wijst nu al uit dat de inzet van de onderwijsassistente
veel oplevert. Mogelijk kunnen deze met dit geld meer/langer ingezet worden. En mogelijk
op andere lestijden dan de reguliere tijden. Zo kan er ook extra aandacht gegeven kunnen
worden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het ontwikkelen van de motoriek. Dit zijn
naast de cognitieve ontwikkeling ook belangrijke aspecten waar kinderen mogelijk
achterstanden in hebben opgelopen. Grootste zorg naar aanleiding van dit is de
beschikbaarheid van onderwijspersoneel. Er is nu al een tekort.

5. Ontwikkeling leren-leren groep 8

Joost Oostinga van het Junior college heeft een programma leren-leren opgesteld zodat
kinderen beter voorbereid zijn op het voortgezet onderwijs. Namens de Rank sluit Esmee
hierbij aan.
6. Ouder en informatieavond
Door de corona zijn deze nu 2 keer niet door gegaan. Er wordt nagedacht over een nieuwe
vorm om dit aan te bieden.
7. Social media en onderwijs
Buro Halt komt informatie hierover geven in groep 8. Er wordt ook op andere momenten in
de groep wel aandacht aan besteed maar veelal naar aanleiding van ervaringen. Er is
behoefte aan een preventief programma. Er zal in het bovenbouw-overleg over nagedacht
worden hoe dit in te passen is in het lesprogramma. Onderwerp komt terug op agenda.
8. Aftreden leden MR einde schooljaar
Sandra en Marjolijn treden af.
Margreet, Ruth en Jaela willen hun taak voortzetten.
Voor de zomervakantie zullen er verkiezingen komen voor nieuwe leden.
9. MR reglement
Reageren op inhoud binnen 2 weken.
10. Rondvraag
Er wordt een protocol ontwikkeld voor begaafde kinderen. Deze zal zo mogelijk worden
afgerond voor de zomervakantie.
MR-vergadering
11. Share-point
GMR communiceert alleen nog via share point.
12. Actiepunten
Schooljaar
Notulennr./punt
2019
2019

actiepunt

Actienemer

streefdatum

MR Reglement

Marjolijn en Peter

Z.s.m.

Gereed

