Notulen 8 september 2020
Aanwezig: J. Gelsing (Vervangend voorzitter) J. Venne, E.v. Merriënboer, B.v. Vugt, L. v.d. Wegen
(secretaris), D. Stevens, J. v. Dijk, R. V .Dijk, N. v. Kalmthout
Afwezig met kennisgeving: J. Claassens, P. Heshof
Namens directie: K. v. Giessel
Namens de GMR: E. Meijer
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2
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Agendapunt
Opening
Vaststellen
agenda/foto
maken
Verslag directie

Toelichting
19.30 uur
Stuur een pasfoto naar Lianne. Dit komt i.p.v. een
groepsfoto, dit vanwege de 1 ½ meter regel. Deze foto
zal op de website geplaatst worden.
• We missen de ouders ontzettend.
• Na schooltijd mogen de werkgroep ouders op
school komen om werkzaamheden te
verrichten. De luizenmoeders mogen van het
RIVM onder schooltijd luizen pluizen.
• Ondanks alles zijn we goed gestart, alle schoolse
zaken waren op tijd in orde ondanks alle
coronamaatregelen.
• Geen info avond vanwege corona daarvoor in
de plaats een informatiebrief.
De ouders van de mr geven aan dat ze liever toch een
laatste gesprek hadden gehad en een informatieavond
in aangepaste vorm. Er was geen afsluiting en er is geen
opstart met de ouders geweest. De directie neemt dit
mee om te bekijken of er een actie op kan volgen.
Informeel kennismaken via teams per klas wordt
geopperd als idee.
•

Cito werd over de vakantie getild. Welbevinden

Actiepunt
Pasfoto
sturen

•
•

De spellessen zijn weer begonnen.
Nieuw netwerk wordt aangelegd. Nieuwe
Chromebooks. Computers gaan weg daar
komen werkeilanden.
• We kampen met ruimtegebrek. Er komt een 0
groep. Wens om een aanbouw of unit te krijgen
hiervoor. Er komt iemand van huisvesting
praten over een oplossing.
• Nieuwe leerkrachten:
• Joost met groep 6/7. Debbie coacht Joost op
Daltongebied.
Lio-er
Joyce wordt begeleid door Brenda. Helen is
nieuwe onderwijsassistent. Ze komt elke
woensdag.
Resi is onze gymvakdocent. Zij doet ook
het speluur.
Pauline Klophaus is terug voor de les
Spaans.
Heel veel stagiaires vanuit het Kellebeek.
• Startgesprek met OBO gehad. 4 personen van
het bestuur met daarbij de directie en dalton
coördinator.
Marap is besproken. Concreet gaan we de twee
aanbevelingen doen van Dalton, netwerk aanpassen,
duurzaamheid is belangrijk, de rol van de leerkracht:
wat mogen we verwachten en wat voor stappen gaan
we ondernemen en een juniorcollege starten.
• Ouders geven aan dat de laatste jaren de
citoscores omlaag zijn gegaan. Josje geeft aan
dat dit heel vervelend is. Belangrijk is dat het
kind naar het juiste onderwijs gestuurd wordt.
En dit doet de Wingerd goed. De nio past prima
bij de gegevens die we van de leerlingen
hebben. De kwaliteit van ons onderwijs staat
voorop.
• Zorg over wat er gebeurt als leerkrachten
vanwege verkoudheid etc. thuis moeten blijven.
Dan hebben we niet genoeg invallers.
De leerkracht die thuis zit zou via teams les kunnen
geven en bv. Taken weer mee naar huis kunnen geven.
(Als de leerkracht niet ziek is))
Kinderen die thuis zitten vanwege verkoudheid krijgen
werk mee naar huis.

6
7

Wat moet er in de enquête staan? Hier wordt over
gebrainstormd.
Er zijn geen aanvullingen. In de loop van het jaar kan het
nog worden aangevuld.

Aandachtspunten
MR 20202021/jaarplanning
Rondvraag met
Haaltijden: Of de kleuters op tijd naar buiten kunnen
directie
komen.

Deel zonder directie. 21.00 uur
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Vaststellen notulen
van 24-06-2020
Verkeerseducatie

De notulen worden goedgekeurd.

Mr jaarverslag
Verslag GMR, team
en ouders

Akkoord. Wordt op de site gezet.
De werkgroepen moeten alle coronaregels naleven
dus alles wordt anders.
Sportdag wordt georganiseerd.
Cito’s beginnen volgende week.
Afscheid Margriet op 30 oktober.
Geen rondvraag.

12
Rondvraag
Sluiting: 21.15 uur

Verkeersexamen is vorig jaar niet doorgegaan. Of
deze groep het nog mag doen daar is geen
duidelijkheid over.
Het zebrapad is aangelegd.

Volgende vergaderingen: 5 oktober, 9 november, 20 januari, 25 februari, 31 maart, 27 mei en 23
juni.
Actiepunten en besluitenlijst 2020-2021
Datum

Actielijst

Wie

8-09-2020

Verslagje maken over deze
vergadering

Lianne

Besluitenlijst

