Agenda MR vergadering van dinsdag 3 maart
Aanvang 19.00 uur, obs de Hasselbraam

1. Opening/vaststellen van de agendapunten (M)
2. Notulen 14 januari (M)
a. Akkoord
3. Post/Mail (M)
4. Mededelingen vanuit team/Gmr (M)
a. Leerkracht en directeur per 1 maart niet meer op de Hasselbraam
b. Vervanger per 1 maart groep 4a
c. Drie collega’s nemen taken van directeur over. Dagen zijn wat verschoven
zodat iedere dag iemand ambulant is.
5. Besteding vrijwillige ouderbijdrage Or (M)
a. Volgende vergadering
6. Kascontrolecommissie (M)
a. Volgende vergadering. Voorzitter MR maakt een afspraak met voorzitter OR
7. Klankbordgroep, hoe nu? (A)
a. Collega neemt dit nu over. Vorm gaat iets veranderen. Het moet een vertaling
zijn van het schoolplein naar binnen. Een combinatie met het ‘koffie-uurtje’.
8. Evaluatie begroting 2019 (A)
a. Nog niet genoeg bekend, volgende vergadering
9. Uitslag M toetsen, trendanalyse(A)
a. Per vakgebied gekeken.
b. Rekenen: valt op in negatieve zin. Dus een teken aan de wand dat we door
moeten met onze veranderingen.
c. Moeten goed letten op het adaptief toetsen. Kloppen de analyses dan nog
wel?
10. Afname Kijk groepen 3 t/m 8 (A)
a. Twijfels over bruikbaarheid KIJK lijst. Signaleren blijft echter van belang.
Voornemens om deze KIJKlijst langzaamaan te gaan vervangen door
individuele gesprekken van lln. met leerkracht in combinatie met rubrics. Sluit
meer aan bij kernwaarden en bouwstenen zoals we die geformuleerd hebben.
Betrokkenheid/eigenheid, samen aan het werk, ruimte voor eigen inbreng.
b. Sociale veiligheid vragenlijst wordt wel afgenomen (nu afgenomen en ook in
toekomst).
11. Marktpositie (A)
a. Het is versie 1, sommige dingen kloppen niet helemaal.
b. Aanwas aan de onderkant wordt wat minder. Hierdoor wordt het over het
algemeen wat minder.
c. Directie gaat samen kijken op PR gebied wat er nog kan.
d. Aantal leerlingen Deurne blijft ieder jaar ongeveer gelijk. Dus groei op ene
school geeft een daling op een andere.
12. Jaarrekeningen 2019 (A)
a. Valt onder begroting.
13. PR bespreken (A)
a. Leerkracht aanwijzen voor de PR taken.

b. Peuterspeelzaal uitnodigen om te spelen.
c. Peuterspeelzaal uitnodigen voor weeksluiting. Groepen 1 t/m 3 erbij.
d. Volgende keer weer op de agenda.
14. Data MR 2020-2021 (A)
a. Alle leden bekijken het vakantierooster.
15. Vakantierooster (A)
a. Oudergeleding geeft voor vrijdag de opmerkingen door.
16. Schoolgids 2020-2021 eerste bespreking, wie kijkt mee? (A)
a. PMR lid en OMR lid maken eerste versie. OMR lid leest hem door als
afsluiting.
17. Rondvraag
a. Coronavirus, geen opmerkingen van ouders. Collega heeft één vraag
gekregen.

(M)= mededelingen
(A)= agendapunt
(V)= vragen
(a)= adviserend
(i)= instemming

