Verslag MR-vergadering 1 september 2020

Peutergroep
De peutergroep kan alleen op de Looschool draaien met 5 peuters. Er gaan binnenkort wat
peuters naar groep 1, waardoor we weer onder de 5 peuters komen. Het kan er dan
financieel niet uit. Deze groep gaat dan naar de Dorpsschool. Ouders worden hierover op tijd
geïnformeerd. Ook wordt het nog een keer in de nieuwsbrief benoemd.
Misschien komen er nog nieuwe peuters bij.
Ook is er nu op de locatie Looschool geen BSO aanwezig. Dit kan wel aangeboden worden
op andere locaties in het dorp. Dit wordt ook nog benoemd in de nieuwsbrief. Er wordt
gekeken naar behoefte en aanbod.
Corona, 2de golf, ziek
Inmiddels zijn we al weer een paar weken op weg in het nieuwe schooljaar. Niet alleen het
einde van vorige schooljaar, ook de start van dit schooljaar was anders dan anders door het
coronavirus. We merken in het algemeen dat we op school inmiddels gewend zijn aan het
vele handen wassen en de 1,5 meter afstand.
We proberen een tweede lock-down te voorkomen. Ook gaat er een brief naar ouders
wanneer een kind wel of niet naar school kan (beslisboom). Als een kind ziek is, dan gewoon
uitzieken. Maar zit iemand voor een langere periode thuis dan kan hij/ zij met maatwerk thuis
aan de slag.
De beslisboom wordt ook met ouders gedeeld.
Doelenboek
De leerlingen werken nu met een doelenboek. Zo worden kinderen bewust van hun
leerproces. Ze moeten het kunnen vertellen en laten zien om het doel te behalen. Daarnaast
proberen ze eigen fouten te verbeteren en een ander het uit te leggen als extra
bewijsmateriaal. Met dit systeem kan een leerling goed op eigen niveau werken. Leerlingen
krijgen hier een periode de tijd (vier in totaal) voor om aan te werken.
De groepen waar ze in werken hebben kleuren en geen cijfers (groep 1,2,3,4 enzovoort). Dit
omdat ieder kind op eigen niveau werkt en hierdoor kunnen verschillende kinderen op het
juiste niveau instructies krijgen.
Groen schoolplein
Er is een groep samengesteld van ouders die samen gaan denken over het vergroenen van
het schoolplein.
Evaluatie begin schooljaar: startgesprekken
Startgesprekken zijn net begonnen. Intekenen via datumprikker wordt als positief ervaren. Er
wordt gekeken naar een programma waar ouders de mogelijkheid krijgen om tijdzones te
zien die nog beschikbaar zijn.
Agenda Parro geeft erg veel meldingen, waardoor hij niet is ingevuld.

Budget 2021 MR vaststellen
Er is een budget, als er een cursus gevolgd moet worden, kan dit in overleg.
Kamp
De bovenbouw is op kamp geweest. Groep 5/6 is niet blijven slapen en hebben alleen het
dagprogramma gedraaid. Ze hebben veel activiteiten gedaan en dit is als positief ervaren.
Omdat het dichtbij was zijn Frank, Karin en Ylke nog langs geweest. Dit vonden de kinderen
ook leuk.
Ook leerlingen waren positief, het had geen extra druk op de onderbouw.
Overblijven
De kinderen zijn al gewend aan de nieuwe schooltijden. In de onderbouw 10 minuten eerder
eten gaat snel, omdat ze dit volledig in stilte doen. Als de overblijf komt moeten de kinderen
nog wachten om naar buiten te gaan. Dit wordt overlegd met Anne-Marie en de overblijf.
Rondvraag
Stefanie geeft aan te stoppen per mei met de MR wegens privéomstandigheden. Er wordt
gekeken naar een opvolger.

