MR 1
Aanwezig

15 september 2020
Frank van Elderen, Annemarie Schrama, Petra Mestrom, Betty Huijbers,
Christel Segers, Wilma de Jong
Ton van den Baar ( adjunct-directeur) bij afwezigheid van Marieke.

Afwezig
Nr.
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Onderwerp
Opening en vaststellen van de agenda
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*Vaststellen activiteitenplan
Voortgang schoolplan en zorgplan blijven elke keer op de agenda staan.
Petra wil graag het voorzitterschap op zich nemen. Wilma blijft secretaris.
*Data MR vergaderingen
De volgende vergadering is dinsdag 3 november. De andere data worden
daarna in overleg met Marieke gepland.
*Rol Frank
Frank geeft aan per direct te stoppen met de MR.
*Aanpassen gegevens MR in schoolkalender/website
Frank stuurt het aangepaste activiteitenplan naar Petra. Zij gaat het
ondertekenen en het wordt daarna naar Harma gestuurd. Dan kan het op de
website.
De emailadressen van de MR leden kloppen niet op de website.
Jaarplan en zorgplan
 Zorgplan gaat naar de volgende vergadering.
 Er wordt door de ouders aangegeven dat het fijn zou zijn als ze weten
wanneer MT- leden vervangen gaan worden i.v.m. MT taken.
 Hoe is de aanpak van de digitalisering van het onderwijs in de
coronatijd? De ouders vragen om een stappenplan. Stel dat er nog eens
een lockdown nodig is. Dezelfde aanpak in parallel groepen is van groot
belang. Ook is een beleid nodig op het gebied van leerlingen die wat
langer ziek zijn in deze tijd.
Zelfevaluatie einde jaar.
Aan het einde van het schooljaar 2019-2020 zijn geen CITO toetsen
afgenomen. Er is dus geen evaluatie.
Taakbeleid
Dit wordt besproken als Marieke weer terug is van zwangerschapsverlof.
Vaststellen school ontwikkelprofiel.
Dit profiel wordt opgesteld door de Laarbeekse scholen. Hier wordt nog aan
gewerkt. Het heeft te maken met kinderen met een speciale onderwijsbehoefte.
Schooltijden kleuters en aansluiting peuterspeelzaal
Vraag: Kunnen de kleuters ook lunchen tot 12:30 en dan tegelijk met de
peuters naar huis gaan? Dit kan een bespreekpunt zijn tussen Spring en de
school.
Speelplaats
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Het is erg belangrijk dat de speelplaats op de Grotenhof aangepakt gaat
worden. De speelplaats kan groener, uitdagender en kindvriendelijker. Petra en
Annemarie willen zich hier erg graag voor inspannen.
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Start nieuwe schooljaar
 Groep 3
De groep is erg groot. 36 leerlingen. De school kiest bewust niet voor
een combinatiegroep. We kijken naar de langere termijn met homogene
groepen.
Er is veel ondersteuning in groep 3. De groep wordt gesplitst in de
ochtenden, dat werkt goed.
 Invulling info avond
Er wordt opgemerkt dat de info brief vrij summier is. Er zijn collega’s die
heel veel delen via klasbord. Dat vinden ouders heel waardevol. Graag
hadden zij de informatie avond gehad via Teams (live).
Het team zou nog aan de ouders kunnen vragen of zij nog vragen
hebben over de informatie.
 Verkeersveiligheid en handhaving.
Er zijn nog steeds ouders die zich niet aan het geldende parkeer- en
stopverbod bij de Grotenhof houden. Er zal uiteindelijk gehandhaafd
moeten worden. (Door de politie)
Overige punten
 Onderwijsaanbod
Het valt op dat de kernwaarde “toekomstgericht” van de Sprankel niet
specifiek beschreven staat in de schoolgids. Er is voor gekozen om het
onderwijsaanbod summier te beschrijven. De methode “4xWijzer” komt
helemaal tegemoet aan het onderzoekend en ontdekkend leren.
 AVG
In de schoolgids staat correct genoemd dat het ouders niet is toegestaan
om op school foto's en video te maken. Op het formulier waarop we
toestemming kunnen verlenen voor beeldmateriaal, staat echter dat het
kan voorkomen dat ouders dit doen. Deze opmerking is strijdig met de
AVG en de verklaring in de schoolgids. Het is noodzakelijk om deze zin
opnieuw formuleren.
 Trakteren
Het valt Petra op dat er veel en vaak ongezond getrakteerd wordt. Dit is
met name in de onderbouw. Wij kunnen als school hier een advies in
geven, maar verder ligt deze verantwoordelijkheid bij de ouders.
 Correctie onderdeel Spring schoolgids.
Een aantal afspraken( 40 of 52 weken contract) kloppen niet. Ook de
tijden van het peuteraanbod kloppen niet. Dit kan nog aangepast
worden. De vraag aan Spring om hier kritisch naar te kijken.
Rondvraag

We dienen nog afscheid van Corné te nemen. Dit regelen we onderling. Mogelijk
op 3 november aan het begin van de vergadering. Annemarie neemt contact op
met Harma over een cadeau.

