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Open vergadering 20.00-21.00 – mr leden & directie
1. 20.00 uur – Welkom
2. 20.05 uur – Notulen en actielijst mr
Karin en Jeroen bekijken samen hoe de notulen op de website kunnen worden geplaatst. Zij
plaatsen ook de notulen die er nog niet opstaan.
3. 20.10 uur – Onderwerpen vanuit mr (-jaarplan)
a. Zie hieronder
4. 20.40 uur – Update directie
a. Update schooltijden
Tijdens het controleren van de uren in het rekenformat en Cupella onstond er een
verschil in het aantal uren. Dit ontstaat door een berekening in schooljaar en in
kalenderjaar. Het voorstel is om berekeningen te maken van 1 oktober-1 oktober.
Komend schooljaar zullen wij deze overstap moeten maken in het systeem, zodat de
uren kloppen.
Schooljaar 2020-2021 heeft veel studiedagen. Dit jaar was bedoeld voor scholing,
zodat het team van de Winde alle veranderingen kon implementeren.
Zoals ook de vorige keer besproken zal er actie ondernomen moeten worden om te
voorkomen dat we weer teveel roostervrije middagen krijgen. Nu de urenberekening
kloppend is gemaakt tussen het rekenformat en Cupella kunnen er onderbouwde
acties genomen worden. De opties hiervoor zijn tijdens de mr-vergadering besproken.
Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat er een ouderraadpleging uitgezet zal worden om
de gevonden oplossingen aan de ouders voor te leggen.
Uitgangspunt is dat we volgens het vijf-gelijke-dagenmodel blijven werken. Hier is
samen met ouders voor gekozen en hier willen we niet na een jaar vanaf stappen.
Zeker ook omdat het de kinderen en het team continuïteit biedt en het ons
onderscheidt van de Waterwilg.
b. Concept schoolvakanties
De studiedagen worden goedgekeurd. De studiedag van maart is nog onder
voorbehoud.
c. Schoolbespreking na 10 weken
Het valt in de analyse op dat de onderbouw minder positief is. De vraag is of dit ook
op andere scholen zo wordt genormeerd door jonge kinderen. Lineke bespreekt dit
met de KIVA groep, zodat zij dit kunnen onderzoeken.
De 10 weken analyse wordt goedgekeurd.
Er wordt vanuit de Omr gevraagd of er ook aandacht wordt besteed aan KIVA tijdens
het thuisonderwijs. Leerkrachten besteden aandacht aan de start van de dag en aan
sociale activiteiten. Karin neemt het mee tijdens de vergadering met het team.

5. 21.30 uur – Einde en afsluiting

Onderwerpen volgende vergadering 11 maart.
1. Schoolondersteuningsprofiel
2. Concept samenstelling - inzet formatie
3.

Verkiezing nieuwe geledingen

4. Uitslag ouderraadpleging

Vergaderrooster 2020 / 2021
Donderdag
28 januari
Donderdag
11 maart
Donderdag
15 april
Donderdag
27 mei
Donderdag
8 juli

