Medezeggenschapsraad
Secretariaat: Judith Horváth, Biezelaar 59, 4844 RD Terheijden.
___________________________________________________________________

Agenda vergadering 16 maart 2021 om 19:30
Algemeen.
1.

Opening

19:30 – 19:50 uur

2.

Mededelingen: Graag input vooraf via de mail indien mogelijk.
a. Secretaris: Ingekomen post / uitgaande brieven
Ingekomen mail ouder mb.t. continurooster zie bestand in Sharepoint.
Artikel uit InfoMR: Houd zicht op alle scholingsgelden.
b. Voorzitter: ingekomen info uit vergadering Oudervereniging
c. Leden (P)MR
d. Directie: SKOD/DAT
Managementletter
e. Wie van de ouders gaat naar de eerstkomende GMR vergadering?

3.

Notulen: Het verzoek om van tevoren te bekijken of je op- en of aanmerkingen hebt.
a. MR:
2021 01 19
b. GMR: 2021 01 26

4.

Afsprakenlijst

Onderwerp
Notulen OV naar MR?
Dit punt evt op agenda
Wie van de ouders naar de GMR?

Actie door
Max
Judith
Rob, Gert

Klaar d.d.
z.s.m.
januari 2021
deze week

In maart op de agenda:
- Lockdown
- Begroting De Zeggewijzer
Continurooster De Zeggewijzer oppakken

Judith

maart

Max, Colinda

z.s.m.

Instemming:
Informatief:
5.
6.

19:50 – 20:30 uur

Corona; impact op kwaliteit van onderwijs. Huidige status onderwijs na lockdown.
(Vanuit vergadering 10 november 2020); zijn hier vragen over?
Onderwijsresultaten worden in april met ouders gedeeld. De presentatie van de schoolanalyse
met betrekking tot rekenen, Taal, (begrijpend)lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling
verplaatsen we naar 18 mei i.v.m. Cito en ZIEN periode in maart/ april. Dit lijkt ons geen issue
omdat dit al in lijn is met hoe wij werken volgens onze visie en jaarplanning:
- in de kleutergroepen zijn de doelen allemaal volgens planning aangeboden. Deze zijn nog
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niet allemaal middels observaties via leer- en ontwikkelingslijnen, afgerond. Met ouders wordt
de voortgang voor zover geobserveerd besproken. Nu we weer dagelijks op school zijn
worden kinderen weer geobserveerd in hun spel a.h.v. de doelen.
- groep 3 heeft middels VLL en RekenZeker een duidelijk beeld van de ontwikkelingen op
lezen, Taal en rekenen.
- in groep 4-8 werken we met snappet; analyse, werkpakketten, instructie en groeigesprekken
met kinderen.
- In groep 3-8 vinden er in de periode 22 maart – 9 april ZIEN observaties (sociaal-emotionele
ontwikkeling/ welbevinden/ veiligheid) plaats. Tevens worden er bij de kinderen vragenlijsten
afgenomen.
7. Vraag vanuit OV: contact met ouders; hoe blijven zij op de hoogte van wat er speelt op school
nu we bijvoorbeeld geen klasbord meer hebben en zij ook niet meer op school mogen komen.
Kunnen en willen we hier iets mee? Overleg ouders MR en OV?
8. Begroting 2021 De Zeggewijzer
9. Werkverdelingsplan 2021-2022 huidige status.
10. Planning en aanpak onderzoek tot structureel voeren van een continurooster
11. IKC-voortgang; Eskadee-Kibeo. Zie brief in bijlagen. Wat zijn de plannen? Wat zijn mogelijke
gevolgen /kansen voor De Zeggewijzer: Er is een matrix ingevuld om dit in beeld te brengen.
Ons meerjarenplan is hiervoor de basis. We gaan op 24 maart op teamniveau verder aan de
slag met de volgende stappen ten behoeve van IKC-ontwikkeling.
Rondvraag.

20:30 -20:40 uur

Colinda is bij bovenstaande bespreking aanwezig.
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