Notulen MR vergadering 23-09-2021
Nauw contact i.v.m. Corona
Bij een besmetting de groep adviseren we om het GGD advies te volgen. Daarbij het gezonde
verstand te houden. Ouders inlichten en de keuze bij ouders laten.
Informatieavond is last-minute toch online gedaan i.v.m. Corona besmettingen binnen de school. We
hebben geen reactie van ouders gekregen hierop.
Protocol internet en sociale media
Protocol is doorgenomen. Het is een grijs gebied. De bewoording is lastig. Het protocol wordt verder
gecontroleerd op spel- en taalfouten. Daarna zal het met het team besproken worden.
Identiteit
In het schoolplan staat dat we dit jaar aan de slag gaan met onze identiteit. We zijn een Roomskatholieke school, maar hier is momenteel weinig van terug te zien. Past deze identiteit nog bij onze
school? Dit schooljaar gebruiken we om iemand te zoeken die ons bij dit traject kan begeleiden. Op
een studiedag volgt er een korte nul-meting. Wat doen we binnen de school wel en wat niet?
Eindtoets
Resultaten van de eind leerlingvolgsysteem cito’s zijn gedeeld, zodat we kunnen inzien hoe we het
doen ten opzichte van vergelijkbare scholen.
Afgelopen jaar hebben we het op de eind cito heel goed gedaan (landelijk gezien, maar ook als we
kijken naar de schoolweging).
Binnen de Bijenkorf hebben we weinig tot geen achterstanden opgelopen door Corona. We hebben
als school actief online les gegeven. En we hebben leerlingen naar school laten komen waarbij we
zorgen hadden. De leerlingen die we naar school hebben gehaald kwamen met verschillende
redenen naar school.
De NPO-gelden komen ter sprake. Wilca heeft hier tijdens de laatste vergadering van schooljaar
2020-2021 een toelichting op gegeven.
De startgroep start niet in Januari, maar na de voorjaarsvakantie. De nieuwe leerlingen kunnen nog
geplaatst worden in de huidige kleutergroepen.
Binnen de Bijenkorf zijn veel nieuwe leerkrachten gestart. Deze leerkrachten krijgen intensieve
begeleiding.
Exploitatie
De grote bedragen zijn bekend. Verder worden er in de loop van de komende maanden nog zaken
toegevoegd.
Vergaderschema
1. 23-09-2021
2. 24-11-2021
3. 17-01-2022
4. 17-03-2022
5. 16-05-2022
6. 22-06-2022
Jaarplan, jaarverslag & activiteitenplan
Onderwerpen worden toegevoegd aan het vergaderschema.
Jaarverslag pakken Marieke en Judith samen op. Dit schooljaar maken we per keer een stukje voor
het jaarverslag.
Daniella koppelt het activiteitenplan aan de vergaderingen.

