Verslag MR-vergadering
Datum:

09-02-2021

Tijd:

19:30 uur

Locatie:

Online (via Teams)

Genodigden:

Leden MR Sterrendonk, directie Sterrendonk, vertegenwoordiger GMR

Aanwezig:

Lia, Eske, Mirjam, Gijs, Ed, Ine, Lieke (gast)

Agendapunten
1. Opening
Voorzitter opent om 19.30 uur

2. Notulen vorig verslag
Verslag wordt goedgekeurd

3. Ingekomen stukken;
•
•
•

Mail GMR
Vakbladen; zijn bij Mirjam. Geeft ze door
Zakboek/werkboek n.a.v. cursus Eske ; naslagwerken voor MR

4. Mededelingen;
Voorzitter bedankt MR voor de bos bloemen als afscheid.

5. Begroting;
De MR stelt inhoudelijke vragen over de schoolbegroting 2021. Deze zijn door Ine, eind
verantwoordelijk schoolleider beantwoord.
6. Evaluatie Thuisperiode en heropening
•

Contact met leerlingen en ouders;
Videobellen met klas is erg goed bevallen. Intensief contact met leerkracht was prima in
orde. Begin en eind van de dag werd er contact gelegd. Ook gesprek tussen leerkrachten en
ouders is goed bevallen. Was wel intensief voor leerkrachten. Hoeveelheid werk kon
worden aangepast na overleg.

•

Inhaal- en ondersteuningsprogramma;
Is niet doorgegaan door Lock down. Planning ligt nu stil.
Na carnavalsvakantie wordt er verder over nagedacht.
Voor Groep 1 t/m 3 extra ondersteuning. Kleuters onder en groep 3 ná schooltijd>
Mary kan daardoor blijven werken (via Bureau Leswerk voor 10 weken vastgelegd).
Voor groep 7 ook de wens dit te kunnen plannen. Daarover na vakantie verder overleg
Noodopvang;
N.a.v. vragenlijst Rijksoverheid: In noodopvang zaten kwetsbare kinderen én kinderen met
ouders met een cruciaal beroep.
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Verslag MR-vergadering
Personele bezetting was krap, werkdruk hoog. Lastig om online les en noodopvang te
combineren.
Er waren géén leerlingen ‘buiten beeld’. Wel een aantal kinderen dat beter op school
hadden kunnen komen.
Peiling Delta; hoogste 27 % op Sterrendonk. Heel Delta 17 %. Sterrendonk zit dus ruim boven
het gemiddelde.
Eske merkt op dat Sterrendonk daar zelf een rol in heeft gespeeld. Proactief geweest als er
gemerkt werd dat het thuis niet goed ging.
•

Heropening 8 februari;
Dit ging met horten en storen vanwege de telkens veranderende richtlijnen vanuit de
overheid en RIVM

7. MR
•

Nieuw lid personeelsgeleding:
Lieke en Ellen zijn geïnteresseerd. Zij gaan samen bespreken wie het nieuwe lid wordt.

•

Nieuwe voorzitter kiezen i.v.m. afscheid Lia:
Gekeken wordt wie deze rol op zich wil nemen

8. Rondvraag
Ine bedankt Lia voor haar lidmaatschap en voorzitterschap.
Nieuwe rapporten zien er goed uit. Gijs vraagt om een legenda / leeswijzer voorin
het rapport.
Voorzitter sluit de vergadering om 20.43 uur.

Vergaderdata:
2 maart 2021
20 april 2021
22 juni 2021 (formatie)
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