MR vergadering
Datum
Aanwezig
Merel
Jeannette
Dick
Denice
Pepijn

21-09-2020

Tijd

20.00 – 21.30 uur
Afwezig

Locatie

MS Teams

Notulen

Agendapunten
1. Punten CMR vergadering
- CMR vergadering ook via Teams
- Stand van zaken van de begroting doorgenomen, begroting is gebaseerd op 25 leerlingen per
groep
- Inspectie bezoek geweest in de maand september op 3 scholen binnen onze cluster, niet op de
Vlindertuin
- Corona ontwikkelingen, er komt een nieuwe brief voor de ouders, er is ook gesproken over een
plan voor thuiswerk wanneer er een leerkracht of leerling langer afwezig is i.v.m. testen/corona
klachten.
- GMR, op zoek naar een ouder die in de GMR wil, gaat om 24 scholen, begroting, ziekte verzuim
etc. GMR is inmiddels ingevuld door een ouder van de Springplank.
- Cluster ambities, er is een kerngroep samengesteld van alle IB’ers en coördinatoren. Dit om input
te vragen vanuit de praktijk, wat is er nodig en wat mist er. Meer delen tussen de scholen, van
elkaar leren.
2. Informatie naar de ouders ipv jaarvergadering
- Er is al een brief uit gegaan naar de ouders met informatie over de groepen
- Filmpjes worden binnenkort verstuurd samen met de informatiebrief van de AC & MR
3. Jaarplan van De Vlindertuin
- Is in aug gecommuniceerd door Denice eind augustus en goed gekeurd door MR
- Groep 5 t/m 8 alle leerlingen een laptop en wordt dagelijks gebruikt
- Verder ontwikkelen in eigenaarschap, studiedag voor de leerkrachten met thema eigenaarschap,
cursus Kiva etc.
- We investeren in de groeischolen momenteel.
4. Audit oktober
- Interne kwaliteitscontrole door medewerker O2A5, klassenbezoek , gesprek leerkrachten en gesprek
leerling en ouders. Eindrapport wordt gedeeld met ouders.
5. Parro
- Gebruik is makkelijker voor leerkrachten, gebruik gaat goed. Chat functie wordt gebruikt door ouders
en leerkrachten. Nog een aantal ouders die er nog geen gebruik van maken even aanhalen in de
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nieuwsbrief.

Volgende MR vergadering: 23 november 2020
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