Notulen MR-vergadering d.d. maandag 11-01-2021
Locatie: via Teams:
Tijd: 18.45 –20.15 uur
Onderwerp
Welkom
Aanwezig: Kees, Ingrid, Harold, Ilse, Esther D., Esther v E
Vooruitlopend; Op het moment van deze vergadering is nu nog niet bekend wat de verlengde
maatregelen gaan worden ivm Corona
Directie sluit aan bij de vergadering
Door directie:

•

Nieuwbouw – huidige stand van zaken
Er is een nieuwe projectleider, kennismaking geweest met directie. Geen actie nodig nu.

•

Financieel jaarverslag :
Staat nu in concept; definitieve versie volgt
Finance Controller van Fluenta is leidend om dit te vervolgen.

•

Begroting 2021 :
Investeringen gepland in digitale middelen ( laptops/Chromebook) en in Leskracht ivm
het ook kunnen inspelen op de huidige situatie.

•
-

Formatie schooljaar 2021 – 2022
1e indicatie van directie is een positieve verwachting in aantal leerlingen en groepen.

•

Backup-plan (thuisonderwijs)
- Op de Trompetvogel is bewust gekozen om het echte lesplan in te laten gaan
vanaf 4 januari. Het opnemen van filmpjes en andere voorbereidingen kostten
veel tijd en hiermee is er een betere voorbereiding geweest en een duidelijke
start voor de kinderen.
- De CITO zal pas na de lockdown worden afgenomen ( info 4 januari)

•

Voortgang doelstellingen jaarplan

-

Doelen liggen op basiszaken ( taal, rekenen) hiermee komt Engels op een lager pitje.

Hierna verlaat de directie de vergadering
1. actiepunten vorige vergadering
- Aanpassing jaarplan door Ingrid volgt zsm
2. Vanuit vorige vergadering/jaarplan

-

Voortgang doelstellingen jaarplan/MR

à AP Ingrid

-

Dit jaar was o.a. de introductie van Staal en is er gestart met Close Reading voor het
begrijpend lezen. De eerste bevindingen van de leerkrachten over beide
methodes worden door de leerkrachten als positief gezien..

-

Arboplan

3. Mededelingen en ingekomen stukken
GMR notulen
Deze zijn door iedereen gelezen en staan geen zaken in die nadere uitleg of bespreking behoeven.

4. Afscheid Kees, toetreden Harold
Kees wordt door directie en leden van de MR bedankt voor alle geleverde inspanningen en
betrokkenheid.

