MR vergadering
Datum:
Locatie:
Tijd:
Aanwezig:

Afwezig:

Maandag 23 november 2020
Vergaderen via Teams vanuit huis
19.30 uur
Mia Romijnders; tijdelijk voorzitter MR De Octopus, lerarengeleding
Suus van Dijk, oudergeleding
Femke Frieling, oudergeleding
Paula Breuer, Directeur
Mirjam v.d. Hurk

Onderwerp

Afspraken

1. Notulen vorige vergadering d.d. 14 sept
De notulen van 14 september jl. zijn vastgesteld en kunnen op de website
worden geplaatst.

Suus stuurt door

2. Kwaliteitskaart Thuisonderwijs
Toelichting door Paula en aanvullend deelt Mia haar ervaring in de klas met de
Kwaliteitskaart Thuisonderwijs.
Er zijn geen vragen binnengekomen van ouders n.a.v. de informatie in de
nieuwsbrief over dit onderwerp.
3. Plan van aanpak Arbo
Toelichting door Mia. Het plan is opgesteld in september en kent een elftal
knelpunten, waarvan er drie ondertussen verholpen zijn.
Er wordt bij een aantal knelpunten vragen gesteld over de stand van zaken.
Waaronder het knelpunt dat betrekking heeft op de CO2 meter. Deze CO2
meter is ondertussen in gebruik op school. Deze meting op school wordt
bovenschools aangestuurd en gemonitord.
De MR wil graag weten hoe dit proces verloopt, wat de uitkomst van de
metingen op de Octopus is en of er bovenschools beleid is als uit de meting
blijkt dat het CO2 gehalte op een school/in een bepaalde klas structureel te
hoog is. Er wordt navraag gedaan bij Bjorn.
Daarnaast komt de geur op de toiletten aan bod. Dit probleem is bekend en er
wordt op termijn gekeken naar een structurele oplossing.

4. Stop fusiegelden
Toelichting door Paula. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met financiën,
waarbij een eerste prognose voor de komende jaren is afgegeven. Begin januari
2021 zal er meer duidelijkheid zijn. Daarna wordt dit onderwerp opnieuw
geagendeerd, waarbij ook aandacht zal zijn voor de communicatie richting
ouders.

Mia

Paula

5. Rapportfolio
Terugkoppeling door Paula. De klankbordgroep is voortvarend gestart en vanaf
februari kunnen alle ouders kennismaken met Rapportfolio. De ouders van de
klankbordgroep zijn positief kritisch en denken mee.
Het doel van Rapportfolio is het bevorderen van eigenaarschap bij de
leerlingen. De kindgesprekken die gekoppeld zijn aan het vullen van
Rapportfolio verlopen heel goed. Leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast.
Tijdens de vorige MR vergadering is de vraag gesteld of het mogelijk is dat de
wensen en behoeften van de klankbordgroep gepeild kunnen worden m.b.t. de
Paula
inhoud/bestaande opties voor ouders binnen het programma. Dit wordt
nagevraagd bij Bjorn.

6. Korte punten
a. Bewegend leren
De aanleiding van dit onderwerp wordt door Femke toegelicht. Zij mist in het
schoolplan aandacht voor bewegen, aangezien het bovenschools een
sleutelgebied is en gezien de actualiteiten (aandacht voor gezonde leefstijl en
afname motorische vaardigheden bij kinderen).
Paula geeft een toelichting op Bewegend leren dat een aantal jaren geleden de
aandacht had op school en wat nu wat meer naar de achtergrond is verdwenen.
Dat neemt niet weg dat er voldoende bewogen wordt op school ook tijdens de
cognitieve vakken.
b. Digitale ouder enquêtes vanuit school
Nadat alle ouders kennis hebben gemaakt met Rapportfolio zal een digitale
enquête uitgezet worden m.b.t. dit onderwerp.
c. Begroting
Er wordt navraag gedaan naar het proces rondom de begroting. De begroting
komt pas op de agenda van de MR als de begroting bovenschools akkoord is
bevonden. Dit zal begin 2021 zijn. Vanaf 2021 heeft de MR instemmingsrecht
op de hoofdlijnen van de schoolbegroting. Afgesproken wordt het huidige
proces voor dit jaar in stand te houden en volgend jaar de MR tijdig te
betrekken.
d. Sinterklaasviering i.c.m. gedragsode
Toelichting door Paula. Een bovenschoolse commissie heeft zich gebogen over
gedragscodes, waarbij ook de viering van Sinterklaas aan bod kwam.
Afgesproken is dat alle scholen van de stichting per 2022 zich conformeren aan
de landelijk geldende norm (roetveegpieten).

7. Informatie MR op de website
Geconstateerd is dat de verslagen van de MR zijn verdwenen op de
website.
De informatie op de website over de MR moet worden aangepast. Suus
maakt een voorzet en deelt dit met de overige MR leden.

Suus

Afgesproken wordt dat de terugkoppeling vanuit de MR naar ouders een
vast agendapunt wordt.

Mirjam/Mia

In de eerstvolgende nieuwsbrief wordt verwezen naar de notulen van de
vorige MR vergadering en zal de datum van de eerstvolgende MR
vergadering worden gecommuniceerd.

Mia

8. Rondvraag
Suus: Is er aandacht op school voor ‘Leren, leren’ (voorbereiding op VO)? Mia
bespreekt dit binnen het team.

Mia

Suus: Hoe scoren de uitstromers van de Octopus in het VO op Engels? Volgens
Paula
Mia en Paula bestaat daar geen benchmark voor. Er is een bovenschoolse
werkgroep geweest met PO en VO leerkrachten m.b.t. Engels. Paula vraagt na
wat het resultaat (conclusies/aanbevelingen) was van deze tijdelijke werkgroep.
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 4 februari om 19.30 uur.
Openstaande actiepunten
Uitzoeken of het lukt om een mailadres voor de MR te krijgen, waarbij de
mailtjes die binnenkomen op dit adres doorgestuurd worden naar de
afzonderlijke mailadressen van de MR-leden.

Mirjam

