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Notulen MR Hagenpoort
Datum: 23 maart 2021

Aanwezig: Robin Verhoek (voorzitter, OG), Sander van Essen (OG), Ria Lankhorst (PG), Miep
Tjooitink (PG), Ellen Heitling (PG), Petra Lenting (secretaris, OG) + Paschal Vliegen (directeur, op
uitnodiging)
1. Notulen vorige keer zijn reeds geaccordeerd.
2. Agendaplanning MR
 Datum volgende keer: dinsdag 20 april 20.00 uur Agendapunten o.a.: Onderwijstijden,
vakanties-vrije dagen 2021-2022 en Resultaten Enquêtes (november 2020)
 Dinsdag 18 mei 20.00. Agendapunten o.a.: formatie.
 Dinsdag 22 juni 20.00 uur. Onderwerpen: schoolplan 2021-2023, schoolgids 2021-2022.
Yvonne de Haas heeft gevraagd om te zorgen voor een compleet en door de medewerkers
gedragen schoolplan 2021-2023 waarbij de nieuwe directeur kan aansluiten. Voor de MR
moet het concept nog langs het bestuur.
3. Corona
 Tijdens de teamdag van 22 maart is de balans opgemaakt. De toetsperiode heeft een beeld
gegeven van waar kinderen staan wat betreft o.a. Taal en Rekenen. Hoe kinderen/ouders om
konden gaan met de periode van onderwijs op afstand verschilt, waardoor onderlinge
verschillen iets meer zijn uitvergroot. Nu aandacht voor werkhouding en groepsvorming van
de klas. Zowel kinderen voor wie thuisonderwijs heel positief is geweest als kinderen die het
lastiger hebben gehad.
 Onderwijsdoelen die van tevoren waren gesteld zijn wel allemaal gehaald. Bij kinderen groep
3 is een belangrijk onderdeel het afhankelijk leesproces. Impact lockdown hierop zichtbaar.
 Extern overheidsgeld is beschikbaar gesteld om extra te investeren op het ondersteunen van
de groepsleerkrachten. Daarnaast komt volgend schooljaar het Nationaal onderwijsplan.
 Ouders worden in ontwikkelgespreken gevraagd hoe ze kinderen in deze periode kunnen
ondersteunen. Ouders hebben ontzettend veel gedaan. School willen het niet benaderen als
leerachterstand maar aansluiten bij waar het kind nu staat en van daaruit verder kijken. In
balans met sociale en emotionele ontwikkeling.
4. Monitoring Continurooster
 Verschillende opzetten gehad rondom overblijfouders wel-niet in de school. Vraag is wat te
doen als coronabesmettingen op zouden lopen. Na de lockdown nog geen volledige klas
gehad. Deze kinderen worden al dan niet getest of blijven thuis met een snotneus.
 Vanuit OR verzoek om even weer te benadrukken bij ouders dat ze nadenken over het
toepassen van de coronamaatregelen.
 Gezien landelijke toename besmetting bij kinderen is er de wens voor sneltesten binnen het
basisonderwijs.
 Spelen op plein Burgerweeshuis kan totdat zij weer opengaan.
5. Overdracht mogelijke nieuwe directeur
 Paschal en nieuwe directeur zullen samen overdracht doen.
 Ook i.v.m. verkiezingen voorzitter MR van belang dat goede overdracht plaatsvindt.
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Het schoolplan zal alvast met het team worden gemaakt, zodat nieuwe directeur daarop aan
kan sluiten.

6. Besteding TSO-gelden
 De Ouderraad (OR) zal een bijdrage doen aan het Kunst- en cultuurproject zodat een
poëziebundel kan worden gemaakt. Per gezin krijgt men 1 poëziebundel krijgt. Eventueel
kunnen extra exemplaren worden besteld. Dit zal tijdig aan ouders worden voorgelegd.
 Wat betreft besteding TSO-gelden wordt gedacht aan voetbalgoals voor op het schoolplein
(verzoek leerlingenraad). Onderzocht moet worden op welke wijze dit te realiseren is.
Daarnaast wens voor overkapping van de zandbak. Actie: Paschal zoekt contact met Judith
van de gemeente.
7. Code rood
 Beslissingen rondom code rood waren heel wisselend. Twee verschillende werkwijzen met
alle scholen binnen OPOD hoe dit aan te pakken. Beide waren niet optimaal. Als
voorspelbaarheid niet heel duidelijk is, blijft het lastig te zeggen. Uiteindelijk uitgaan van
zuiver handelen van ieder schoolteam-directeur.
8. MR-verkiezingen
 Sander en Petra komen met vervolgstappen.
9. Rondvraag
 Wens om toch opnieuw penningmeester OR proberen te werven. Dit is indertijd besproken.
Voor toekomst wenselijk dat dit opnieuw wordt geprobeerd. Actie: Robin naar OR.
 Aanscherping toesturen informatie aan iedereen.
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