Verslag MR-vergadering 29 oktober 2019
Aanwezig: Frank, Adinda, Jawin, Violetta en Stefanie
Afwezig met kennisgeving: Ylke en Karin
Opening.
Agenda.
4. Inspectiebezoek/ herstelopdracht
Deze zal dit jaar plaatsvinden op 19 november 2019. Dan zijn ze aan het einde van het
thema ruimte. Zo kan de inspectie ook goed zien hoe het onderwijs vorm wordt gegeven.
Zij zijn er de hele dag, en kijken in de klas en hebben gesprekken met het team. Inspectie
heeft aangegeven dat er geen gesprekken met ouders worden gedaan. De vorige twee
keer waren deze erg positief.
5. Schooltijden
Het team wil graag de schooltijden aanpassen i.v.m. aansluiten bij scholen en netwerken
met collega’s. De M.R. is bij elkaar gekomen en heeft hier nog eens over gehad. Het
kwartier eerder beginnen vinden zij geen probleem. De 10 minuten van de pauze roept wel
wat weerstand op. In de informatieavond willen we dit aan de ouders voorleggen om te
zien, hoe zij hier tegenover staan. Na de informatieavond wordt verder gekeken, wat
hiermee gedaan wordt.
6. Schoolkamp
Het team en de M.R. vinden het een goed plan om kamp naar voren te halen in het
volgend schooljaar. Dit met de hele bovenbouw om de groepsvorming te stimuleren. Ook
deze wordt op de informatieavond aan ouders voorgelegd.

7. Dieren.
Deze wordt meegenomen naar volgende vergadering.
8. Moestuin
Er wordt nog even gekeken wat handig is in de winter.

9. Staking:
Op 6 november staat er een actiedag gepland voor het onderwijs in Nederland. Op deze
dag bespreekt de politiek de begroting voor het onderwijs voor de komende jaren. De
Looschool staat achter deze actie en herkennen het beeld. In gesprek met elkaar
realiseerden we dat staken ook gevolgen heeft. We staken, maar op een andere wijze. We
willen staan voor betekenisvol onderwijs. Inde praktijk merken we dat we tijd te kort
komen door onder andere administratieve taken, daarom willen we deze dag gaan
inzetten voor betekenisvol onderwijs nu en voor in de toekomst. Dit doen we door deze
dag te werken aan de komende thema’s, lessen voor te bereiden de leeromgeving kritisch
te bekijken.
Ouders en omgeving komen gastlessen geven. Ze kunnen zich inschrijven op Parro, met te
weinig inschrijvingen worden de kinderen toch vrijaf gegeven.

10. Schoolplan
Deze worden doorgenomen door O.M.R. bij goedkeurig worden ze getekend door de
voorzitter van de O.M.R.

11. Schoolgids
Deze worden doorgenomen door O.M.R. bij goedkeurig worden ze getekend door de
voorzitter van de O.M.R.

12. G.M.R.
Er worden geen verslagen van de G.M.R. doorgestuurd. Niet naar het en de P.M.R. en
O.M.R. Jawin gaat ze benaderen om te zien of wij deze ook nog krijgen.

13. Van A naar ergens.
Hier zijn ze druk mee bezig geweest. In het schoolplan staat er ook een stuk over. Achter
de schermen wordt er druk aan gewerkt. Zoals de Canon van Bathmen, maar ook de
krachtklas enzovoort. Ouders worden ook nog even ingelicht op de informatieavond. Zodat
ze weten wat hiermee gebeurd.

14. Rondvraag
Er is geen rondvraag.

