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1. Opening
Niek heet iedereen welkom op de laatste vergadering van dit jaar. Helaas is Hilde J. afwezig
en kan ze haar laatste MR vergadering niet bijwonen. Wij willen haar toch graag heel erg
bedanken voor haar inzet.
2. Notulen vorige vergadering
- MR vergadering 18 mei 2020
De notulen wordt goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
- Vakantierooster 2020-2021
Deze wordt besproken. Een lang jaar. Vakantierooster wordt hierbij goed gekeurd.
4. Schoolse zaken
- Situatie onderwijs i.r.t. corona (o.a. leerervaringen in voorbereiding op eventuele tweede
lockdown)
Vanuit het ministerie is er de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor leerlingen
die een achterstand hebben opgelopen door de Corona crisis. Dit geldt voor VVE leerlingen
en voor leerlingen die om andere redenen een achterstand hebben opgelopen. Wij hebben
de subsidie aangevraagd, deze moet worden ingezet na reguliere lestijd. Onze aanvraag is
ingediend voor een 20 tal leerlingen. Het is nog niet duidelijk om welke leerlingen het zal
gaan.
Stel: er komt een tweede golf dan liggen er inmiddels binnen PRODAS de nodige
draaiboeken en scenario’s klaar.
Het afscheid van groep 8 gaat nu goed. Het programma is besproken. Zowel kinderen,
leerkrachten als ouders zijn tevreden.
-

Wachtlijsten/aanmeldingen
Besproken, meer informatie bij huisvesting

-

Schoolgids en jaarinfo (concept)
Deze zijn voor zo ver klaar. Verschil met vorig schooljaar is minimaal. De jaarinfo wordt
binnenkort via Schoolpoort met ouders gecommuniceerd.

-

Trendanalyse
Er is geen trendanalyse i.v.m. Corona. Laura licht toe waarom we deze keuze hebben
gemaakt. De keuze zorgde voor de nodige discussie binnen het team. Doordat het afnemen

van de LOVS toetsen enorm veel tijd in beslag neemt hebben we ervoor gekozen om deze
toetsronde niet in z’n geheel door te laten gaan. In groep 3 t/m 6 worden er wel AVI
toetsen afgenomen, dit omdat er geen methodes zijn die een alternatief bieden. In groep 6
en 7 worden de begrijpend lees toetsen van CITO afgenomen. Deze keuze is vooral
gemaakt voor de advisering. Voor rekenen, taal en spelling vertrouwen we op de methode
gebonden toetsen.
Het is nog niet helemaal helder of we aan het begin van het schooljaar ‘moeten’ gaan
toetsen.
-

WMK veiligheid
Kinderen hebben deze erg goed gescoord. We bespreken deze uitgebreid tijdens de eerste
vergadering van het volgend jaar.

5. Gebouw en brede school / Kindcentrum
- Stand van zaken Strategisch huisvestingsplan
Binnen cluster Asten is men bezig met onderwijsconcepten en planning voor de bouw.
6. (G)MR
- Jaarverslag MR
Niek noteert de op- en aanmerkingen en past het jaarverslag aan waar nodig.
- Vergaderrooster 2020-2021
Laura verandert de datum van de laatste vergadering, overlegt de met de OR en stuurt het
nieuwe rooster door.
- Afscheid aftredende leden
Zie intro.
7. Passend onderwijs
OPR doet oproep voor nieuwe leden.
8. Website / #Talent
Nieuwe bezetting, Hilde bedanken en Mariëlle welkom heten. Niek neemt dit op zich.
9. Agendapunten volgende vergadering
- Schoolgids en jaarinfo
- Schoolondernemingsplan
- Activiteitenplan MR
- Aanpassingen website (MR info)
- Vragenlijst veiligheid
- VVTO
10. Rondvraag

