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Open vergadering 19.30-21.30 – mr leden & directie
1. Welkom
We hebben een fijn jaar achter de rug. Belangrijk dit schooljaar was om te zien dat we goed
zijn samengekomen na het samenvoegen van de twee locaties. Er is een mooi schoolplein
ontstaan. Het team geeft ook de indruk van een fijn schooljaar op de Poort.
IKC: Dit is momenteel niet ter sprake.
Verkeersveiligheid: Nog niet alles gaat goed wat betreft de veiligheid rondom de school.
Voorbeelden zijn de vuilstort, het werkverkeer en schooltijden van de andere school. Er is
regelmatig overleg over zaken die zich afspelen. Is er mogelijkheid om meer te doen vanuit
het veiligheidsteam?
Communicatie: berichten worden goed en duidelijk gecommuniceerd. Ouders geven aan dat
er een groot verschil is met voorgaande jaren. Regelmaat en beschikbaarheid ervaren de
ouders als zeer prettig.
Formatie schooljaar 2020/2021: Er zijn geen bijzonderheden gemeld.
Frequentie vergaderingen MR: Het wordt naar aanleiding van de agendapunten niet haalbaar
om het te verminderen.
Speerpunten: prima.
Vergadering bestuur: MR-leden die aanwezig waren geven een toelichting wat er is
besproken.
2. Notulen en actielijst mr
Wijzigingen en aanvullingen worden doorgegeven.
3. Onderwerpen MR
a. Vergaderrooster 2020-2021: zie rooster.
b. Nieuw protocol Corona: we volgen wat er gebeurt in de komende periode en passen
aan waar nodig is. Het wordt na de vakantie naar ouders gecommuniceerd met
eventuele wijzigingen
c. Concept schoolgids: Wijzigingen en aanvullingen worden aangedragen. Karin neemt
dit mee en zal de schoolgids uitbrengen wanneer deze klaar is.
d. Semi-continurooster – overbruggingsaanbod / BSO: Karin is in gesprek en heeft een
leuk en aantrekkelijk aanbod klaar voor het overbruggingsaanbod.
e. Ambitieplan school, wat worden de speerpunten het komende jaar: Veel plannen zijn
uitgevoerd, te denken aan EDI, Kiva en Coöperatief leren. Een aantal plannen zullen
naar volgend jaar worden meegenomen; werken in combinatiegroepen en thematisch
werken. Er zijn veel specialisten in de school en professionele begeleiding wordt
verzorgd om dit te ondersteunen.
4. Einde en afsluiting

Op agenda eerste vergadering schooljaar 2020-2021
• Schoolplan
• Schoolondersteuningsprofiel en RI&E
Vergaderrooster 2020 / 2021
Dag: dinsdag
15 september
10 november
15 december
26 januari
9 maart
13 april
25 mei
6 juli

