NOTULEN MR/SR-VERGADERING 2-2-2021
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VERSLAG VAN AGENDAPUNT

1.

Opening met gebed
SN verzorgt de opening van de vergadering met een gedicht genaamd ‘Achterstand’.
Korte check in bij iedereen.

2.

Notulen mr/sr-vergadering nr. 7, d.d. 2020-11-30.
Er is nog geen vergadering geweest met de AC, waardoor het dagkamp nog niet in de AC is
besproken.
AV vraagt of er nog gekeken is naar de bezoekersaantallen van de website. GVV heeft wel
een grafiek gekregen waarin over een bepaalde periode de bezoekersaantallen staan
vermeld. Hij stuurt de mail door naar de MR.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
Jaarverslag is aangeleverd door AV. We hebben een aantal aanpassingen besproken. AV
past het jaarverslag aan. De aangepaste versie wordt op de website geplaatst.

4.

Vakantierooster
Ter informatie aan de MR aangeboden.

5.

PR/communicatie flyer de Rank
Definitieve teksten liggen bij de drukker. Hij heeft nog geen reactie gegeven. Zodra er een
reactie komt zal GVV die per mail doorsturen naar de MR/SR.

6.

COVID-19
Tops en tips vanuit ouders:
Tops:
- Fijn dat de boeken thuis waren.
- Persoonlijke aandacht voor leerlingen was erg fijn. Bijvoorbeeld het rondbrengen van het
letterdiploma.
- Communicatie verliep beter en sneller.

Tips:
- Lesmomenten via Teams minimaal. Er was weinig tijd, veel onrust in de lessen. Als er meer
tijd was geweest voor de lessen en uitleg dan had dat mogelijk meer rust gebracht bij zowel
leerlingen en ouders als leerkrachten.
- Ouders voelden zich niet altijd gehoord.
- Frustratie over leerlingen die door andere kinderen uit Teams-vergaderingen gegooid
werden.
- Paginanummers bij planning zetten.
7.

Autonomie
Verzet naar volgende vergadering. Dit wordt dan eerder geagendeerd, zodat het zeker aan
bod komt.

8.

WVTTK
Volgende vergadering is AS voorzitter, vanwege het verlof van SR. Zij zal ook de opening
verzorgen.
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