Notulen van de MR-vergadering, gehouden op 9 september 2020 op SBS ‘De Romte’.
Aanwezig: Hans, Anita, Wobkje, Joukje, Anneke.
-

Taakverdeling in het bestuur:
Taakverdeling: geen vaste voorzitter, we zetten de agendapunten in Trello.
Wobkje gaat uit de MR, Joukje neemt haar plaats in. Anneke maakt notulen van deze vergadering.

-

Team:
Wobkje: is aan het re-integreren, deze week voor het eerst met de groep, tot de Herfstvakantie
samen met Gerda, daarna alleen. Met de andere teamleden gaat het ook goed.

-

Schooljaarplan, Werkverdelingsplan en Huishoudelijk reglement:
Beide plannen worden goedgekeurd en de MR zet de handtekening.
Taakomschrijving in het Huishoudelijk reglement aanpassen naar hoe het bij ons op school gaat.
Joukje en Anneke maken een concept en sturen dit naar Hans en Anita.

-

Nieuws van OMR – directie – bestuur:
Er is voor zover geen nieuws te melden.

-

Ouderavond:
We hebben de data vastgelegd: 21 oktober: algemene ouderavond met info.
3 maart : ouderavond met een spreker.
23 juni
: zakelijke ouderavond.
We maken een opzet voor de invulling van de ouderavond. Informatie volgt.

-

Vervolg Duurzaamheid en Ouderparticipatie:
Joukje (5-8) en Anneke (1-4) zitten in de werkgroep KIK over duurzaamheid. De start van het
eerste project is de KBW met als thema 'En toen'. Voor de beide bouwen is er een verhaallijn
bedacht waar op verschillende manieren aandacht wordt geschonken aan o.a. duurzaamheid.
In 2021 volgen nog drie projecten. De samenwerking is met de scholen van Wommels en Winsum,
de NHL-Stenden en Heleentje Swart van Spark The Movement. Ouders worden er zeker bij
betrokken. Info volgt.

-

Mediagebruik:
Voor zover geen klachten van de kinderen van groep 4 - 8, de Snappets werken prima.
De Chromebooks hopen we januari 2021 te kunnen gebruiken.

-

Digitaal portfolio:
Wij weten er van en zullen het binnenkort in het team bespreken.
Optie is om er in groep 8 mee te beginnen en het naar de lagere groepen uit te breiden.

-

5 december:
Hoe komt het met het Sinterklaasfeest met Sint en Piet? Vorig jaar geen opmerkingen over gehad van
ouders of kinderen, maar we moeten er wel wat mee. Na de verschillende Pieten te hebben
besproken, gaan we voor de RoetveegPiet. Anneke zal Sint appen of dit mogelijk is.

-

Vergaderschema OMR – MR:
De OMR vergadert op 7 oktober, 9 februari en 21 juni. De MR-vergaderingen worden daar voor
gehouden, zodat de punten van de OMR op de MR-vergadering besproken kunnen worden.

