Notulen MR vergadering van vrijdag 29 mei 2020
Aanvang 20.00 uur, videobellen
MR vergadering ingelast i.v.m. onrust n.a.v. het formatieplaatje wat op donderdag 28 mei
naar ouders is gecommuniceerd.

1. Onrust over de herverdeling van de huidige groepen 4
a. Zowel bij de oudergeleding van de MR als bij ouders van de huidige groepen
4 heersen er vragen over het waarom en het hoe van de herindeling.
b. Oudergeleding heeft hun zorgen uitgesproken over deze herverdelingen. De
reacties van hun eigen kinderen zijn besproken.
c. Zorg over of de kinderen wel bij een vriendje/vriendinnetje komen. Zorg over
de manier waarop dat door leerkracht bevraagd wordt (de briefjes met een
‘top 3´ voelt niet goed).
d. De manier van communicatie richting ouders en leerlingen is niet verlopen
zoals het gewenst was. Eerder in het schooljaar had er al over gesproken
moeten worden. Vorig en dit jaar zijn er richting ouders geen geluiden
geweest over herindeling.
e. De oudergeleding MR is niet tijdens het bespreken van de formatie
meegenomen in deze keuze.
2. De brief die richting ouders gaat is uitgebreid besproken en herschreven.
Oudergeleding heeft hier kritisch in meegekeken vanuit een ouder oogpunt.
a. Akkoord over de brief en het versturen daarvan in het weekend.
b. Ouders geven aan beweegredenen rondom de herindeling van huidige
groepen 4 nu beter te begrijpen.
3. Onrust over de indeling 1-2-3 in schooljaar 2020-2021
a. Na de bespreking van de formatie op woensdag zijn er nog vragen over het
hoe van deze indeling. Oudergeleding en ouders in 1-2-3 missen een concreet
plan rondom deze indeling.
b. Kritische vragen vanuit oudergeleding over het hoe en wat. Hoe gaat de dag
eruit zien? Hoe waarborgen we de leertijd voor groep 3? Hoe waarborgen we
de speeltijd voor de kleuters? Wat te doen met het grote leeftijdsverschil
tussen instromers en groep 3?
c. We hebben de verschillende opties besproken die er waren en hoe we tot
deze keus zijn gekomen. Op basis hiervan blijven er wel wat vragen over de
invulling bij de oudergeleding, maar er is ingestemd met het vormgeven van
de groepen op deze manier. Wel de vraag om de brief over de verdere
invulling van het dagrooster eerst te delen met de oudergeleding om te
bekijken of dit verhelderend is voor andere ouders.
4. De brief die richting ouders gaat is uitgebreid besproken en herschreven.
Oudergeleding heeft hier kritisch in meegekeken vanuit een ouder oogpunt.
a. Akkoord over de brief en het versturen daarvan in het weekend.

