Basisschool De Leemstee
Helmichstraat 44 7574 TX
Oldenzaal
tel. 0541-532725
e-mail:

Agenda overleg Directie-M.R
maandag 23 november 2020
Aanvang: 19.30 uur
Agenda

1.

Opening

Brigitte Kemerink wordt welkom geheten als nieuw PMR lid.

2.

Ingekomen stukken (indien van toepassing)

Er zijn geen ingekomen stukken.

3.

Goedkeuring notulen MR overleg 21-09-2020, incl. actielijst (zie bijlage)

Notulen zijn goedgekeurd. Opmerkingen over de vorige notulen:
-

Extra corona gelden worden ingezet in groep 3.

-

We gaan na elke MR vergadering een kort berichtje op Social Schools
gebruiken i.p.v. nieuwsbrief. Hierin verwijzen we naar de notulen op de
website.

4.

GMR: relevante informatie uit GMR vergadering (indien van toepassing)

Frank Nijhuis gaat de functie van Arjen Brunger overnemen. De vacature van Frank
Nijhuis wordt zowel intern als extern uitgezet.
Wat willen wij de GMR meegeven voor de sollicitatieprocedure:
-

Betrokkkenheid naar alle personeelsleden.

-

Contact met de mensen op de werkvloer.

5.

Nieuwsbrief MR - inhoud bericht op Social Schools van december vaststellen,
melden van een nieuw PMR-lid.

6.

Afronden begroting MR huidig kalenderjaar / Begroting MR-gelden komend
kalenderjaar (vaststellen)

€2000,- gaat naar het project groene schoolplein.
Er staat €2700,- op de rekening. Daarvan moet er nog €800,- worden opgemaakt of
gelabeld, anders wordt het geld terug gestort naar school.
Vanuit ICT kwam de vraag om geld te investeren in de leerlijn ‘programmeren’. ICT
heeft een lijst gemaakt met benodigdheden (technisch lego, bleu-bot, mega bits,
etc.).
Er wordt €2000,- gelabeld voor ICT.
7.

Aanpassing / update huishoudelijk reglement (verdeling taken) (zie bijlage)
Rolf neemt het penningmeesterschap op zich.
Brigitte wordt onze secretaris en verzorgt de notulen.

8.

Zetel PMR (zetel Joyce va 01-09-2020)

De zetel PMR is afgerond en Brigitte Kemerink vult deze zetel in.

9.

Mededelingen vanuit directie (vanaf 20.15 uur)

Corona:
-

Het is op onze school vrij rustig. Personeel is allemaal aanwezig.

Cito scores:
-

Rekenen en spelling (gr. 4 t/m 8) zijn gelijk gestegen. Met uitzondering van
de groepen 4. Deze zijn gedaald.

-

Begrijpend lezen. Deze cito toets is het meest gedaald (op schoolniveau).

-

Lezen: Groep 4 is gestegen.

-

Ondanks het online lesgeven vallen de achterstanden mee. Daar waar we
dingen zien, hadden de leerkrachten dit ook al waargenomen. Ze zijn bezig
om een inhaalslag te gaan maken en de scores op te halen.

IOP-gelden (subsidiegelden):
-

Deze gelden moeten gebruikt worden om de corona-achterstanden in te halen.
Er wordt al gewerkt om deze achterstanden in te halen door het begeleiden
van subgroepen op het gebied van taal, lezen en begrijpend lezen.

-

De gelden worden ook ingezet om de groep 3 te ondersteunen. De groep
krijgt 5 ochtenden in de week ondersteuning van een leerkracht om de
achterstanden weg te werken. AB gaat deze vacature invullen. Ook gaat ze 1
middag in de week ondersteuning bieden in de bovenbouw.

-

De besteding van de subsidiegelden moeten we verantwoorden.

Groene schoolplein:
-

De grotere subsidies zijn nu toegekend.

-

In januari gaan ze starten met het groene schoolplein. Wanneer alles volgens
planning verloopt zal het groene schoolplein in maart klaar moeten zijn.

-

De buurtbewoners worden ingelicht

-

Met de gemeente bespreken we de laatste items.

-

Het hele plan is begroot op €80.000,-. Door de inzet van 'eigen'mankracht
kunnen we nog iets besparen.

-

Oproep naar ouders op social schools om te helpen met het groene
schoolplein.

-

De €2000,- vanuit de MR besteden we voor het groene
schoolplein.Bijvoorbeeld, bomen voor schaduwplekken, borstels voor bij de
ingang, etc

Vragen vanuit MR voor directie naar aanleiding van bovenstaande punten:
-

Besproken wordt de groepsdynamica in de verschillende groepen na een lange
coronaperiode.

10.

Corona en invloed op het beleid rondom de CITO- toetsen

11.

Protocol schoolzwemmen terugkoppeling

besproken.

Schoolzwemmen:

-

Oudergeleding en personeelsgeleding heeft gekeken naar het protocol van het
schoolzwemmen. Het team en ouders zijn niet bekend met de protocols.

-

In totaal moeten er vier personen aanwezig zijn.

-

Twee jaar geleden is met dit protocol ingestemd

o

12.

We gaan niet akkoord en vragen of het protocol nog up to date is.
Hierover contact gezocht met zwembad Vondersweijde. Verder
bespreking in de volgende vergadering.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

