MR Looschool 12-01-2022
Notulen
In de week na de vergadering stuurt de secretaris de notulen. Iedereen is verplicht om te
antwoorden binnen een week (akkoord of aanpassingen) en dan wordt het op de website geplaatst.

Corona
Er zijn geen nieuwe maatregelen binnen het onderwijs. Bij twijfel wordt er overlegd met ouders. De
ventilatie in school is goed.
Voor de komende weken wordt gym gewisseld tussen de BB en OB in de Uutvlog.

Onderwijs anders
De leerkrachten kijken telkens wat anders en beter kan. In maart is de tweede Canonweek van
Bathmen. Er zijn op dit moment geen nieuwe ‘bijzonderheden’.

Voortgang schoolleiding
Directie informeert ons over de voortgang van de schoolleiding.

Groen schoolplein
Op aanrader van Ulebelt zijn we bij collectief aangekomen. Iedereen heeft zijn/haar expertise en vult
vanuit daar aan. Er is een rondleiding met hen geweest. We moeten niet het hele schoolplein
veranderen door dingen aan te schaffen (budget). Denk ook aan het aanpassen van het ‘landschap’,
bewegingselementen toevoegen (takken voor bouwen aan hutten). Creëer belevenissen.
De offerte heeft een akkoord vanuit directie.

MR nieuwe ouders (BSO)
Voorzitter heeft een brief gemaakt voor nieuws naar ouders.

Rolverdeling MR
S. maakt de notulen en stuurt de notulen/actielijst vooraf. J. blijft nog voorzitter. V. beheert het
secretariaat.

Kippen
In overleg met de OR. De kippen krijgen nu weer aandacht. We willen het wel behouden maar dan
moet de organisatie goed staan.

PR – Unique Sellingpoints ‘Buitengewoon Loo’
Kleinschalig maar wel samen krachtig
Meerklassensysteem van onderbouw – bovenbouw (geen leerjaren)
Zwemles
Moestuin – kippen – verbinding met de natuur
De ruimte om school op het schoolplein
Speelafspraken door de klas/school heen (groep 8 kan met groep 5 spelen)
Iedereen doet er toe, je mag er zijn wie je bent.
Aandacht voor individu
Breed gedragen door ouders
Enthousiast en gemotiveerd team
Saamhorigheid
Zelfsturend karakter van de school
Zorgzaamheid voor elkaar en de natuur
Schoolbreed thematisch werken
Werken vanuit leerlijnen/leerdoelen binnen zoveel mogelijk thematisch
Hele betrokken ouders – school wordt gedragen door de ouders
Lef van de leerkrachten
Vrijheid om de lessen om jouw manier in te vullen
Aansluiten op de behoefte van de kinderen - maatwerk
Poster laten maken met onze mooie punten (eenvoudige tekenfiguurtjes met een kernachtig woord)
en deze ophangen in school. Tijdens een rondleiding laten zien en vervolgens in het klein mee laten
nemen.

GMR
Secretariaat stuurt de brieven door.

Rondvraag en sluiting
MR en OR krijgen zinder maildressen

