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Agendapunt:
Toelichting:
Opening,
vaststellen
agenda
Bespreken en
vaststellen notulen
& actielijst
Ingekomen
De notulen van 08-10-2020 worden ongewijzigd goedgekeurd.
stukken
Mededelingen
− Pien & Eveline van groep 5C zijn tijdelijk uitgevallen. Wendy
& Rense vervangen de leerkrachten. Wendy geeft op deze
team
dagen eigenlijk RT. Dit wordt opgevangen voor Marjan.
− Er wordt door de leerkrachten op het moment veel werkdruk
ervaren i.v.m. eventuele achterstanden van corona. Ook zijn
er in oktober extra gesprekken geweest en de cito’s moesten
afgenomen worden. Nu zijn de facultatieve oudergesprekken
weer aan de beurt.
− We dragen nu mondkapjes in de gangen en andere
gezamenlijke ruimtes
− We zijn bezig met het uitzoeken van een nieuwe
rekenmethode.
− Op dit moment worden de afspraken wat betreft de
schrijfmaterialen herzien.
− Er zijn ook leuke dingen zoals pump track. Het kost collega's
extra tijd, maar voor de kinderen is het een fijne afwisseling.
− We zijn aan het nadenken hoe we de feestdagen coronaproof
kunnen maken.
− De Day a week screening is gedaan. De voorstellen worden
besproken met de bovenschoolse coordinator en de ouders.
Hierna weten we welke kinderen hieraan zullen deelnemen.
Deze kinderen zullen dan niet meer deelnemen aan Kidslab.
Mededelingen
Yvonne

-

Anjuscha gaat de komende tijd een dag minder werken.
Astrid (haar duo collega) vervangt haar.
Petra en Corinne gaan verhuizen. Zij zijn beide op zoek naar
een tijdelijke huurwoning om de tijd te overbruggen.
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Het ophalen na het Kerstfeest wordt een spannend moment,
omdat het buiten dan al donker is. We kunnen de ouders niet
goed zien. Hoe kunnen we dit vormgeven? Er wordt
geopperd om de tijden af te wisselen, om minder ouders op
het plein te hebben. We kunnen ook lichtslangen neerleggen
die voor verlichting zorgen.
Sinterklaas komt op de dependance, in de speelzaal. De
groepen 1 t/m 4 gaan naar Sinterklaas toe. Er komt geen
grote aankomst. Daarna gaat de Sint even langs de hogere
groepen.
Er is een opbrengstenvergadering geweest. We hebben
gekeken hoe de Pravoo/Cito uitkomsten eruit zien. We
hebben met elkaar nagedacht over tips en tops. Opvallend
was dat de kinderen in de onderbouw meer last lijken te
hebben van het thuiswerken. Het automatiseren blijft achter
en ze hebben meer bevestiging gehad (doe ik het goed?).
Er is een subsidie voor de corona periode gekomen. We
hebben hiervan leskisten van ‘’met sprongen vooruit’’ gekocht
voor de groepen 1 t/m 8. Dit is een rekenmethode die we als
bron inzetten.
Meer primair heeft teveel eigen budget. Er is een nieuwe
wetgeving die zegt dat zij moeten afromen. Ze gaan scholen
die te weinig chromebooks en een slechte wifi kwaliteit
hebben hiervan helpen. Voor onze school geldt dit niet. Wel
krijgen we extra geld. Bij collega’s is geïnventariseerd wat we
daarmee zouden willen doen. We zouden graag nieuw
meubilair willen. Van dit geld zouden we de hele school van
nieuwe tafels en stoelen kunnen voorzien. Groep 1/2G krijgt
nieuwe tafels. De andere kleuters krijgen nieuwe stoelen.
Groep 3 t/m 8 krijgen nieuwe tafels en stoelen. Elke klas krijgt
een kast en er zijn nog wat extra kasten om te verdelen. Ook
kijken we nog naar een nieuwe boekenkast met nieuwe
boeken voor in elke klas. Er wordt gevraagd of we niet ook de
hulp van ouders kunnen inzetten om boeken te vragen. Dit
zouden we kunnen vragen in de nieuwsbrief. We zitten nog te
denken om de methode Estafette voor groep 5 en 6 aan te
schaffen, zodat we ook meer boeken voor technisch lezen ter
beschikking krijgen. Ook zijn er nieuwe boeken nodig voor
het duolezen, deze zijn erg verouderd.
De commissie PAP (fijne motoriek) heeft naar het pengebruik
gekeken. Er is een voorstel voor het beste schrijfmateriaal.
Dit is goedgekeurd en er komen nieuwe pennen aan voor het
nieuwe schooljaar.
Er komt een extra kopieerapparaat op het hoofdgebouw. Ook
is er een extra verrijdbaar digibord besteld.
De inspectie komt langs. Ze gaan nu eerst met het bestuur in
overleg en daarna pas naar een school. Ze zijn bij ons al
langer dan 4 jaar niet geweest. Ze komen bij ons langs via
Microsoft Teams. Ze kijken dan naar de kwaliteit,
opbrengsten, een specifiek onderwerp (dit zullen ze
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aangeven).
De gemeente Haarlemmermeer houdt een onderzoek over
de uitstroom van leerlingen naar de BSO’s. Mocht de huidige
situatie van een BSO veranderen dan zou de SKH
Marcel van de Linden neemt tijdelijk de functie van Wendu
over op het hoofdkantoor.
Er is gesproken over doordacht innoveren.

De uitleg van de leerling enquête van Scholen met succes wordt de
volgende vergadering besproken.
De kinderen hebben ideeën bedacht waar ze het budget van de
leerlingenraad aan uit willen geven. Ze gaan een top 3 samenstellen
van punten waar ze echt iets mee willen. De overige punten komen
later aan bod. We horen graag wat ze bedacht hebben als ze bij de
MR vergadering zijn in februari. Misschien is het toch ook leuk om
langs te komen bij de kleuters om de betrokkenheid tussen de
kinderen onderling te vergroten.
Het loopt goed. Heloise en Bianca zorgen ervoor dat er steeds
voldoende ouders aanwezig zijn. Ze doen hiervoor erg hun best. Het
oude systeem is in de afhandelende fase.
We merken dat de kinderen in de bovenbouw vaker naar huis gaan.
De ouders geven dit aan en de leerkrachten krijgen een lijst waarop
staat wie er moet overblijven op school.
We kunnen in dezelfde lokalen blijven zitten op de BAS met onze
groepen 3.
De Rietveld komt in januari ook in de BAS. Er worden enkele straten
aangepakt om het verkeer meer te verspreiden.
Er wordt geopperd om te pleiten voor een rotonde bij de Havikstraat
en de Burgemeester Amersfoordtlaan. Tom gaat een brief opstellen
die we als MR kunnen onderteken. Het stoplicht wat voor de school
staat lijkt nu goed te werken, eerder leek hij niet goed afgesteld te
zijn.
We houden in de gaten hoe het verloop gaat met het lokaal op de
BAS waar wij volgend schooljaar de laatste groep 3 naartoe willen
verhuizen.
Dit is besproken bij de mededelingen.
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De vraag is of de agenda eerder verstuurd kan worden.
Mochten er opmerkingen zijn over het communicatieplan, dan
graag mailen naar Sandra.
De betrokkenheid van ouders is nu anders, door corona.
Parro wordt ervaren als prettig. Soms krijgen ouders een mail
en berichten via Parro. Dit kan verwarrend zijn.
De oudergeleding van de MR geeft aan dat ze aan het begin
van het schooljaar een uitleg gemist hebben over wat de
kinderen gaan leren. Wie is de leerkracht, wat komt er dit jaar
aan bod. We hebben altijd een open ochtend waarbij ouders
in de klassen mogen kijken. Vanwege corona kon dat dit jaar

-

niet doorgaan. Leerkrachten zijn hier anders mee omgegaan.
Sommige hebben zich voorgesteld in een mail. Er is
gesproken over een hand out, maar dit is niet doorgegaan.
Ouders geven aan dat ze het contact met de leerkracht
tussendoor missen. De leerkrachten geven dit ook aan. We
kunnen daar op het moment niet zoveel aan doen totdat de
Corona maatregelen aangepast worden.
Tom vraagt hoe de financiën van school in elkaar zitten,
omdat er een brief naar ouders is gestuurd over de inzet van
het overblijfgeld. Zou het een idee zijn om door ouders iets te
laten sponsoren wat we graag willen aanschaffen? Dit kan
door middel van crowdfunding. Het zou zeker een keer
mogelijk zijn.

