Agenda vergadering MR OBS Jules Verne, 10-11-2020 (online)

19.00 reguliere vergadering via online uitnodiging Teams/Jules Verne
20.30/21.00 definitieve stemming over de stukken (indien nodig)

1. Welkom
• Aanwezig Mandy, Martha (voorzitter) , Jessica, Ifor (notulist) ,Noor afwezig met reden:
Latifha
2. Opening
3. Vaststellen notulen van laatste vergadering 17-09-2020
• Notulen worden goed gekeurd
4. Info directie
• Nieuwbouw loopt volgens schema
• Veel invallers in school
• Communicatie tussen ouders en lkr een gemis door corona
• Team geeft aan dat het een pittige periode is. Er zijn veel zaken die gedaan moeten
worden: de klassenzaken en organisatie, zorgtaken en thuisonderwijs dat georganiseerd
moet worden voor leerlingen in quarantaine zorgen ervoor dat het pittige periode is. Het
team is verder wel positief gestemd en is zich ervan bewust dat we samen moeten doen.
• Sint en Kerst verloopt anders (zie punt 10)
5. Tussenevaluatie huidige werkwijze
Onderbouw:
• Werken 2 keer groepsoverstijgend op het leerplein aan een thema
• Tot de Kerstvakantie zijn er overleggen in gepland waarbij alle OB leerkrachten betrokken
zijn.
• Na ieder thema is er een bijeenkomst waarin geëvalueerd daarnaast worden er dan
organisatorische punten bijgesteld voor het volgende thema. De aanvullingen en
bijstellingen worden bijgehouden in een gedeeld bestand. Dit bestand is voor iedereen
beschikbaar.
• Tijdens het werken worden de lln gevolgd door de OB leerkrachten. Zij houden leerlingen
in de gaten en communiceren opvallend heden naar elkaar. Dit gebeurt live tijdens de
themalessen d.m.v. het maken van notities op geeltjes. Deze geeltjes met aantekeningen
worden besproken en genoteerd in de verrijkte dagplanning.
Bovenbouw:
• Er is wekelijks overlegt tussen de leerkrachten van de instructie groepen over de leerlingen
van de instructie groepen. De inhoud gaat dan met name over de vooruitgang van
leerlingen tijdens de basisvakken. (Spelling, Rekenen, Begrijpend lezen) ook het
pedagogische onderdeel van het onderwijs komt aan de orde. Ze ontstaat een compleet
beeld over de leerlingen.
• In de verrijkte dagplanning wordt geëvalueerd (op les doel ) op leerlingen niveau en
gereflecteerd op leerkracht niveau.

•
•

Na toets momenten (Cito, Tiat toets) wordt er gekeken over leerlingen nog in de juiste
instructiegroep zitten er waar nodig geschoven worden met leerlingen zodat instructie op
juiste ontwikkel niveau plaats vindt.
Bij het projectmatig werken gaan de verschillende klassen ook meer samenwerken.

6. Corona stavaza
• Het is mogelijk om nu te snel testen voor leerkrachten.
• Er wordt thuis onderwijs gegeven aan leerlingen die in quarantaine zitten. Leerlingen
volgen dan instructie vanuit thuis.
• Het registreren, vastleggen en faciliteren is een extra taak voor leerkrachten.
• Er is 30.000 euro beschikbaar gesteld. De coronagelden. Deze worden ingezet door extra
leerkracht ondersteuners aan te nemen om leerkrachten te ondersteunen.
• De coronagelden worden eenmalig uitgekeerd.
• De inzet van de gelden is een druppel op gloeiende plaat, omdat er qua achterstanden niks
ingelopen wordt m.b.t leerlingen die veel meer instructie nodig hebben.
• Er wordt vooral ingezet om de basis van leerlingen te verstevigen.
7. Online ouderbijeenkomst 18 november
• Er is een filmpje gemaakt per klas om de nieuwe werkwijze te verduidelijken. Het doel is
om inzichtelijk en concreet te maken hoe het onderwijs er uit ziet.
• De ouder bijeenkomst kan worden opgenomen voor ouders die niet aanwezig zijn.
• Ouders in bovenbouw kunnen van tevoren vragen insturen die tijdens de ouder
bijeenkomst beantwoordt worden.
• De gekozen tijden zijn niet ideaal voor iedere ouder omdat ze bijvoorbeeld moeten
werken. Het is ook een gemiste kans om iedere ouder hiermee te bereiken en er contact
mee te hebben. Gezien de huidige stand van ontwikkelingen en lopende zaken in de
school is gekozen voor deze opzet.
8. Leerling resultaten
• Er is geconstateerd dat er door de hele school heen slecht gescoord is m.b.t. Cito toetsen.
• Leerlingen op Jules Verne zijn erg instructie gevoelig.
• Voor leerkrachten is dit teleurstellend gezien de inspanning die is geleverd tijdens de 1ste
corona golf.
• De leerkracht doet er echt toe.
• Het inlopen van achterstand is op moment niet aan de orde.
• 2/3 van de leerlingen op de Jules Verne woont in een taal arme omgeving.
9. Leerkrachtbezetting
• Ayse werkt 50%
• Alpinisten is rommelig veel wisselingen doordat Ayse niet volledig werkt.
• Van invaller 1 is afscheid genomen, Invaller 2 staat nu voor de groep is veel vertrouwen in
maar moet nieuwe band opbouwen
• Voor Corinne komt tot haar verlof een invaller. Corinne is wel op school om te helpen in de
klas en andere taken in de school uit te voeren waar ze verantwoordelijkheid voor heeft.

10. Sint/Kerst (Noor, Joyce en Swenya)

Sint
•
•
•
•

Tobias en Annemieke nemen de rol van Sint en Piet op zich om langs te gaan in de
onderbouw.
De cadeaus zijn ingekocht
De groepen 4 t/m 8 geven een eigen invulling aan de Sint viering.
Doel is een gezellige ochtend te organiseren

Kerst
• Er komt een poffertjeskraam op het plein
• In de school zullen door de leerkrachten verschillende activiteiten georganiseerd worden.
• Mendy komt met een idee om met de school iets voor een ander te doen bijvoorbeeld een
kaart sturen naar een verzorging huis.
• Er komt een vuur in de zandbak en er zullen lampjes en lichtjes zijn.

11. Vragen/mededelingen uit de MR
- nog nieuws/plannen schoolfotograaf?
• Door corona is er geen actie ondernomen ten aanzien van de schoolfotograaf.
• De AVG regels staan niet dat iedereen op een klassenfoto mag
• Het individueel fotograferen kost veel tijd.
- Schoolkalender? Ja of nee? (ooit nog…)
• Is gestopt sinds Parro is ingevoerd.
•
•
•
•

- Subsidie plein.
Er is subsidie van 20.000 euro en 60.000 euro begroot wat in totaal uitkomt op 80.000 euro
voor het schoolplein.
De camera’s die op het plein moet komen moet de school zelf bekostigen. De gemeente
financiert dit niet, maar wel als er eventueel vandalisme gepleegd wordt op het plein.
Er wordt besproken of het wijkbureau iets kan betekenen. Martha neemt hier contact over
op vanuit haar rol als MR lid en ouder.
Jessica is niet tevreden over hoe groen het schoolplein wordt.

.
12. Voor op de agenda:
- Opstellen plan MR voor monitoren financiën OR
- Aanpak oprichten stichting voor beheer financiën OR
• Er wordt eerst een Stichting opgericht om vervolgens een plan om te stellen. Jessica
vraagt aan Marylou om dit uit te zoeken. Doel is om de Stichting voor het einde van het
schooljaar op te richten zodat het opstellen van het plan de eerst volgende MR over
gesproken kan worden.
13. WVTTK
• Er komt een nieuwe website

