Agenda M.R.

2020-2021

Vergadering MR
Datum
Tijd
Locatie

2
19 november 2020
15.45 – 17.00 uur
Twentehof 200

Welkom::
Kris, Marcel, Gerlaine, Jaimy & Patrick
Afwezig: Debbie
1.

Notulen vorige vergadering

Agendapunt directie
➔ Schoolbegroting
➔ Prognose leerlingen
➔ Onderwerp van WPO
stagiaires

- Stakingsgeld
M
Is afgelopen schooljaar besteedt aan
Numicon. Een rekenmethode van groep
1 t/m groep 8.
- Rondvraagpunt alternatief
programma
Is besproken en er is aangegeven vanuit
de oudergeleding dat dit helder is.
Schoolbegroting: de leerkrachten en de
ouders van de MR hebben het
document bekeken en geen
onregelmatigheden gezien.
Prognose leerlingen: is besproken. Op
dit moment houdt de begroting in dat we
negen leerlingen minder zullen hebben
op 01-10-2021 dan de teldatum van dit
jaar (01-10-2020). Uiteraard zal hier nog
wat in gaan bewegen.
Er zijn twee WPO’ers op de Straap en
de Rakt. Een student van de Rakt heeft
als onderwerp ‘Ouderbetrokkenheid’. Ze
gaat dit schooljaar een advies
uitbrengen over welke gezamenlijke
stappen geadviseerd worden vanuit de
trajecten Ouderbetrokkenheid 3.0 (Rakt)
en Actief Ouderschap (Straap)

2.

Agendapunt vanuit O. R.
➔ Ouderbijdrage
2020/201

Vraag vanuit de ouderraad:
ouderbijdrage kan dit jaar verlaagd
worden omdat er zeer weinig activiteiten
gedaan worden. Gebruik geld van vorig
jaar, komen we tekort dan kan daar nog
actie op ondernomen worden. MR
brengt advies uit.

M

Is besproken en wordt doorgespeeld
naar de OR. Het is een mooi voorstel
maar tevens de volgende vraag: kunnen
activiteiten wel doorgaan als corona
daar weer de ruimte voor geeft?
3.

Visietraject

4.

Decembermaand
feestmaand

5.

➔ Sinterklaas
➔ Winterbrunch
➔ Straap’s Got Talent
Communicatie in de
coronatijd

De informatie van het visietraject is
besproken en er is toelichting gegeven
door Kris Verbeeck bij het
visiedocument. Er zijn door de MR
reacties gegeven die meegenomen
worden bij de volgende studiedag.
De nieuwe opzet voor zowel Sinterklaas
en de Winterbrunch is besproken. Ook
is medegedeeld dat SGT dit jaar anders
gaat dan wat de kinderen gewend zijn.
Sinterklaas en SGT zal veel online en
via film worden gevierd.
- Geen Straapsels meer, veel
communicatie via Social Schools
Straapsels worden niet echt gemist. De
communicatie via Social Schools
verloopt vloeiend en alle info wordt ook
via deze weg verkregen.
- Wat doen we als ouders/kinderen
besmet zijn m. b. t. de
communicatie?
Er is een algemene brief opgesteld.
Wanneer twee leerlingen in de groep
afwezig zijn vanwege een coronasituatie
wordt deze brief gedeeld met de
desbetreffende groep. Dit is akkoord.
- Vergadering is via Teams. Wat
vinden ouders daarvan?
Niet ideaal, maar het werkt prima.
- Andere belangrijke zaken vanuit
ouders?
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6.

Volgende vergaderdatum:

Donderdag 7 januari 19:00 uur tot 20:15
uur samen met De Rakt.
Agendapunt voor volgende keer
Aan- en aftreden van de MR-geleding
RI&E
Nieuwe datum vergadering

Rondvraag
---Sluiting

