Notulen MR vergadering 28 april 2020.
Tijdstip 13 uur Zoom online vergadering
Aanwezig: Hilje, Hans, Bas, Tiny, Ida, Annemieke (een beetje later) en Herma

1. Notulen vorige vergadering; deze stuurt Herma nog na.
2. Ingekomen stukken


fusierapport; komt bij punt 5 aan de orde.



https://www.pcboleeuwarden.nl/pam/custom/200122-gmrnotulen.pdf; hierover zijn verder
geen opmerkingen.

3. Terug naar school


evaluatie thuis onderwijs:

Het geboden thuisonderwijs was in de bovenbouw voornamelijk herhaling en verdieping. Groep 3&4
is de leerlijn blijven volgen. Bas vraagt hoe er bijgehouden wordt wat er thuis wel en niet gedaan is
door de kinderen. Hilje geeft aan dat het per klas erg verschillend was hoe veel tijd de kinderen nodig
hadden om het werk te doen. School gaat snel de hiaten opsporen en daarop handelen, EDI is daarbij
helpend. De gezinnen zijn goed in beeld dus dat nemen we daarin mee.


plan mei-zomervakantie:

We gaan eerst tot 12 uur naar school – schoonmaakmoment – we gaan dan meer dan de helft van de
tijd naar school. De resterende lestijd > thuiswerk (dit kan via junior einstein, maar ook schriftelijk
mee gegeven worden). Eerste week scannen we wat nodig is. Ida wil zorg wegnemen, verwacht niet
veel achterstand. De grootste basis is al gelegd. Er zal geen eindtoets groep 8 zijn. Waarschijnlijk gaan
we binnen een paar weken weer volledig naar school.
4. Cito resultaten januari 2020: is besproken in vorige vergadering.
5. Fusie ontwikkelingen.
Hans: De 3 werkgroepen waren goed op weg, nog niet klaar. Onderwijs en Organisatie zijn verder dan
identiteit, deze laatste heeft het nodig om fysiek bij elkaar te komen. Nu nog niet fuseren, nu eerst
samenwerken, in najaar de stukken.
Kunnen we dit uitleggen naar de ouders? Hans; zie het als een cadeautje, meer tijd om goed
uit te werken. Ida; er zijn best veel overeenkomsten tussen beide scholen. Fusierapport kan
verbeterd worden o.b.v. de ervaringen van de eerste maanden. Met name voor identiteit
biedt dit ook mogelijkheden om concreter in gesprek te gaan.
Document samenwerken: 'samenwonen voor we gaan trouwen'. Het team moet snel en vaak
gaan samenkomen nu om een goede start te kunnen maken. Er is nog 1 vacature, deze staat
uit bij PCBO.
Ouders informeren? Hoe? Dit is nog niet duidelijk nu, Paulien zoekt uit hoe dit met grote
groepen kan. Tiny geeft aan dat dat via Teams wel kan: 1 informatieve bijeenkomst en 1
reactiemoment.

Schoolgids: deze is nog in concept en vertrouwelijk!
In 7 weken moet er nog veel gebeuren. Commitment – intentieverklaring – van de MR-en
nodig, daarvoor hebben we onze achterban nodig en ook ouders moeten de tijd krijgen.
Beide MR-en zijn op zich voor. Het is handiger wanneer er personeelsleden die blijven in de
MR zitting nemen.
6. Rondvraag:
Hans vraagt of er ook gym gegeven gaat worden na de meivakantie? Dat mag niet, met
buurtsportcoach bekijken of er buiten mogelijkheden zijn.
Tiny vraagt wanneer er een volgend MR overleg is ? Direct nadat de ouders geinformeerd zijn, Hilje
neemt daartoe initiatief.

