Notulen MR-vergadering 12-07-2021
Plaats: teamkamer kindcentrum de Plataan
Tijd: 18.30 uur tot 20.00 uur
Aanwezig:
Leden O.G.: Agnes, Wesley, Desiree
Leden P.G.: Anneke, Britt, Sanne
1. Welkom en opening agenda
Agnes opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen conceptverslag notulen vergadering 12-04-2021
Afgelopen vergadering is er geen notulen gemaakt. Er is een uitgebreid overleg geweest met
directrice.
3. Mededelingen/ post
a. MR-magazine: MR-magazine is voor aankomend schooljaar betaald. Het MRmagazine is niet echt een meerwaarde. Wellicht volgend schooljaar een optie om
deze op te zeggen. Wellicht een optie om dit samen met andere scholen op te
trekken.
b. Punten voor jaarwerkplan n.a.v. gesprek
Vaststellen schoolgids (van vorige vergadering):
Groepsbezetting:
• Opmerkingen Patrick staat nog bij de gym dit moet 'vacature'
worden.
• Anneke staat niet bij de groepsbezetting, is daar bewust voor
gekozen.
Medezeggenschapsraad:
• Miranda staat nog bij de MR, dit moet Britt worden.
SKOBOS 3.0:
• We vragen ons af of het SOL model nog in de schoolgids moet staan
i.v.m. thematisch werken. De samenwerking met Mevolution is
namelijk stop gezet.
Anti-pestprogramma:
• Anti-pestprogramma, is deze nog up to date. Is het een idee om
andere naam te geven bijv. 'Omgaan met pesten.'
Informatie klachtenregeling SKOBOS vanuit GMR:
De klachtenregeling is door de GMR besproken, deze zijn ze nog aan het
actualiseren. Er is gesproken over het maken van een routekaart, zodat het
duidelijk is voor ouders en medewerkers wat de juiste volgorde is.
Informatie meerjarig formatieplan:
Contact opnemen met Mirese. Wanneer is het gewenst om dit op ons
jaarwerkplan in te plannen.
Evaluatie jaarplan Plataan schooljaar 2020-2021:

Info vanuit directie. Is er controle op het hitte-protocol? Is het een idee om
dit per ruimte dagelijks in te lezen. Hoe wordt dit gemonitord? Is het een
idee om dit in het jaarplan Plataan jaarlijks terug te laten komen, om dit een
aandachtspunt is kijkend naar klimaat.
CITO uitslagen eindtoetsresultaten:
Vanuit Vensters PO is er een vertraging opgelopen met het publiceren van de
resultaten. Gemiddelde Plataan: 537,1. Het landelijk gemiddelde: 534,5. We
scoren boven het landelijk gemiddelde.
Jaarverslag bevoegd gezag:
Deze is te vinden op de website. Het verslag is doorgenomen en ziet er netjes
uit.
Jaarplan Plataan:
Het nieuwe jaarplan schooljaar 2021-2022 zal gekoppeld worden met het
Plan van aanpak NPO-gelden. Er wordt één document gemaakt op sociaalemotionele ontwikkeling maar ook gericht op vakgebieden zodat er niet
twee documenten worden gemaakt. Dit is voor aankomend schooljaar één
document.
Schoolondersteuningsplan:
Wat zijn de verwachtingen voor de MR? Heeft de directie concrete vragen?
Dit is voor de MR informatief.
Sociaal veiligheidsplan:
Wat wordt er verwacht vanuit de MR? Wat is onze taak? Annemarie denkt
dat de MR een instemmingsrecht heeft.
Jaarwerkplan MR komend schooljaar, takenlijst aanpassen, regelement:
Het jaarwerkplan, takenlijst en het regelement maken we begin schooljaar
2021-2022. We plannen een werkvergadering in. Dit wordt aangepast op ons
huidige jaarwerkplan.
Nieuwe data MR vergaderingen plannen:
Wesley gaat aan de slag met het inplannen van een aantal nieuwe data voor
aankomend schooljaar.
4. Huidige stand van zaken tav Coronamaatregelen
• De cohortering is opgeschort. Fijn! Kinderen mogen weer door de eigen ingang. Het spelen
op de speelplaats mag weer met alle groepen.
• Er is behoefte aan een eindgesprek aan het schooljaar. Een aantal leerkrachten stuurt dit via
de mail, fijn als dit schoolbreed wordt opgepakt.
Besloten deel
5. Mededelingen en notulen vanuit de GMR:
6. Mededelingen directie:

7. Actielijst
Na de bespreking van de voorgenomen besluiten kan de overlegpartner gaan.
8. Rondvraag

