MR notulen
Datum: 9-11-2020
Tijd: 20.00 – 21.00uur
Notulant: Ivo
Locatie: Zoom
Bespreekpunten:
1. Mededelingen:
• Vorige notulen
Actiepunten vanuit de vorige notulen:
1. De MR kandidaten vanuit de oudergeleding zijn voor de volgende live MR vergadering uitgenodigd.
2. Bespreken optimalisering Social Schools in web en appomgeving.
3. De website is in de lucht. Karin Verhoeven is hier nog steeds druk mee bezig om dingen te verbeteren. > zie
mail Ivo
•

Personeel / bezetting

Kim is op dit moment volledig afwezig op school. Op dinsdag staat Cindy in groep 1/2b, op woensdag of donderdag
staat Marian in groep 3. De school informeert de ouders over de status van Kim. Verder is de bezetting op orde,
alhoewel dit gezien het corona test beleid ook snel kan wijzigen.
•

Status website

Zie puntje 3 bij actiepunten vorige notulen.
2. Corona update
• Communicatie/status leerlingen/verwachtingen najaar
Ondanks dat de corona periode regelmatig een wissel trekt op de dagelijkse gang van zaken en er met onzekere
factoren moet worden gedeald, lijken de kinderen zich goed door de periode heen te hebben geslagen. De school
constateert geen grote leerachterstand bij de leerlingen. Er zijn wel uitschieters naar boven en beneden, die de school
probeert op te vangen met extra ondersteuning. Verder lijken de kinderen mentaal niet veel last te hebben van de
periode. Uiteraard kijkt de school uit naar een situatie, dat (buitenschoolse) onderwijs bevorderende activiteiten weer
opgepakt kunnen worden.
3. Ouderhulp
NVT
4. Activiteitenplanning en rooster 2020/2021
Nvt
.

5. MR
•

Inloopmomenten

De inloopmomenten gaan nu niet door. Wel kan er een berichtje via Social Schools komen dat er input voor de MR
gegeven kan worden via het mailadres van de MR. Dit kan één week voor de MR vergadering gepland worden, zodat
dit meteen in de vergadering meegenomen kan worden. Na de vergadering kan een terugkoppeling aan ouders
gegeven worden. = doorlopend punt

6. Rondvraag
1. Het valt op dat vaak na, of kort op elkaar, het versturen van een bericht door school op social schools, ook
vanuit Scala een soortgelijk bericht wordt verstuurd. Het advies is om hier eenduidiger in te zijn. De berichten
vanuit Scala zijn goed bedoeld maar kunnen een beetje als mosterd na de maaltijd overkomen. Je zou kunnen
hanteren dat Scala periodiek een bericht uitzend en heel strak meldt waarom het bericht wordt gestuurd.
Daarbij is het voor ouders van de JPS niet heel relevant welke beslissingen er zijn gemaakt voor andere
scholen binnen Scala. (schooltijden / afwijkende afspraken etc)
2. De nieuwe MR data:
• Maandag 9 november 20.00u
• Donderdag 21 januari 20.00u
• Dinsdag 23 maart 20.00u
• Donderdag 20 mei 20.00u
• Donderdag 1 juli 20.00u

Actie/besluitenlijst
Besluit
Ouders informeren afwezigheid
Kim

Wie voert hier actie op?
karin

Wanneer?
z.s.m.

Nieuwe kandidaten MR
oudergeleding uitnodigen 21
januari.

Maarten

z.s.m

Bericht Social Schools input MR
vergadering. doorlopend

Roos/Antje

Één week voor de volgende
MR vergadering

Akkoord op SOP
Eventuele openstaande
besproken punten nakijken
voorgaand schooljaar

Ivo
Ivo

Dec
jan

