Jaarverslag MR 2019-2020
Obs de Driesprong
In dit jaaroverzicht beschrijven we de onderwerpen die zijn besproken in de MR-vergaderingen
van 2019-2020.
1. Vergadering 10 september 2019
- Anouk, directeur a.i. bracht verschillende dingen in. Ze vertelde dat ze bezig is met de
schoolgids en het schoolplan. Het schoolplan zal in teken staan van borging van
afspraken en processen. Op school willen we meer werken aan de autonomie van
leerlingen, dit zal ook terugkomen in het schoolplan. De MR moet het schoolplan
goedkeuren.
- We bespreken het proces wat is gevolgd bij het splitsen van groep 7. Dit proces is
bewust geweest en hierdoor overheerst tevredenheid.
- Het rookvrije schoolplein wordt besproken. Hoe kunnen we roken op het schoolplein
oplossen?
- Bij de ingang komt er een smoelenbord te hangen, hierop komen ook leden van MR te
hangen, zodat het inzichtelijk is wie hierin plaatsnemen. Ook komt er een MR
ideeënbus. Hierin kunnen ouders ideeën doen welke we in de MR bespreken.
2. Vergadering 28 november 2019
- We bespreken het jaarplan tijdens deze vergadering. We bespreken achtereenvolgens
de volgende onderwerpen die in het jaarplan staan:
o Lessen leren leven
o Plein
o Vergroten van leerlingbetrokkenheid (autonomie) en de doorgaande lijn hiervan
binnen onze school.
o Inrichting van school
o Implementatie van Blink (Wereldoriëntatie)
o Sociale veiligheidsplan
o Opbrengsten
o Close reading bij begrijpend lezen
- We hebben het over de profilering van de MR. Wanneer mogen ouders mee
vergaderen en bij welke onderwerpen zijn dit?
- We bespreken de mogelijkheid van Parro, een oudercommunicatie-app.
- We hebben het over het inspectiebezoek wat gepland staat voor 9 december.
3. Vergadering 4 februari 2020
- Er staat een renovatie van de scholen in Marknesse op de planning. Er zijn twee
scenario’s mogelijk: alle gebouwen afzonderlijk renoveren of alles onder 1 dak met
allerlei ketenpartners.

-

-

-

Parro wordt uitgeprobeerd, er komt ook iemand van Parentcom overleggen om over
hun app te praten.
Niels en Patrick volgen de MR cursus en vragen naar statuten. We bespreken dat het
handig is om een OneDrive aan te maken waarin allerlei documenten terug te vinden
zijn.
We bespreken het lerarentekort. In dit gedeelte van het land valt dit nog mee, zegt
Anouk. Aves is behoorlijk pro-actief hierin. We merken op school wel de toename van
het tekort.
We zien het schoolplan ter goedkeuring. Anouk stuurt hem, na een handtekening van
Cor, door naar Aves.
We bespreken het schoolondersteuningsprofiel.
Vanuit de ideeënbus komt het idee ‘continurooster’ naar voren. Hier hebben we het
over. Voordat dit bij ons op school kan moeten er verschillende stappen doorlopen
worden.

4. Vergadering 10 april 2020
- We bespreken tijdens deze extra vergadering het afstandsonderwijs van school wat
sinds enkele weken moet i.v.m. Corona. Veel positieve punten worden genoemd, zoals;
het contact van kinderen met klasgenoten en leerkracht via Teams. Ouders die geen
digitale leermiddelen(/device) hebben, weten hun weg gelukkig te vinden. Belangrijk is
om kansongelijkheid in de gaten te houden.
5. Vergadering 19 mei 2020
-

-

Op 8 juni mogen we met de school, na een tijdje afstandsonderwijs en halve klassen mogen we
volledig open. We bespreken in deze vergadering de stappen die tot nu toe gezet zijn en de
mogelijke vervolgstappen, al is het wachten op het beleid wat Aves later communiceert.
Het continurooster wordt besproken, vanuit het team wordt dit als opgejaagd gevoeld en
kinderen krijgen minder tijd om hetzelfde eten op te eten. Overblijftrommels komen soms
(deels) gevuld terug. Kinderen vertellen verder weinig thuis.
We hebben het over het portfolio en de oudergesprekken die komen. We gaan een online
tienminutengesprek organiseren.
Anouk heeft een mail gestuurd naar het CvB van Aves en verschillende mensen van de
gemeente. Er is veel afval en vernieling op het plein. Vanuit verschillende lagen blijft het stil
hierover. Cameratoezicht blijft bijvoorbeeld uit, terwijl beloofd was dat ze dit zouden oplossen.
Afgesproken is dat er contact gezocht wordt met de MR’en van andere scholen, om samen op
te trekken en brieven te sturen waarin we het vandalisme tegen willen gaan.

6. Vergadering 16 juni 2020
- We bespreken de enquete die is rondgestuurd omtrent de coronaperiode. Er worden (gelukkig)
niet veel negatieve dingen genoemd. Het continurooster, huiswerk en de bereikbaarheid van
leerkrachten van onze school is een veelgenoemde opmerking. Het gebruik van Microsoft
Teams is goed bevallen. Enkele kinderen hebben via MS Teams nog les, dit bevalt ook goed.
- Parro gaat komen voor oudercommunicatie begin volgend schooljaar.

-

-

De PO raad geeft al aan dat het protocol tot eind van 2020 gaat gelden. Wat gaan we na de
zomer doen? Gaan we alles voortzetten zolang het protocol loopt, of gaan we beslissen het
continurooster hele schooljaar te doen. Misschien van vakantie tot vakantie bekijken? Wat
gaan we met continurooster doen? Welke manier gaan we volgen? Wat gaan we doen met
tussen de middag? We oriënteren ons op verschillende vormen van continurooster. Veel hangt
af ook van wat zo mag, mogen we weer met z’n allen op het plein? We hebben het kort over
continurooster, ouders vinden dit prettig. Teamleden in MR ook wel.
Anouk deelt de formatie voor volgend schooljaar.
Schoolgids en kleutergids worden vernieuwd.
We bespreken de jaarplanpunten die het team dit jaar heeft gedaan. We hebben het over het
schoolplein, leerlingbetrokkenheid en autonomie van de leerlingen (invoeren weektaak).
Cor stroomt af in de MR, Petra wordt herkiesbaar voor haar functie in de MR.

