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Open vergadering 20.00-21.30 – mr leden & directie
1. Welkom
2. Notulen en actielijst mr
Goedgekeurd.
3. Concept jaarplan mr – 2021/2022.
Speerpunten worden overgenomen in het volgende plan.
4. Hoe gaat het met ons m.b.t. de speerpunten van de mr – tussentijdse evaluatie
a. Veilige school
i. KIVA leeft in de school, bijvoorbeeld naleven van de afspraken en zichtbaarheid in de groepen. Leerkrachten hebben de methode eigen gemaakt. Wij volgen het welzijn van onze leerlingen in een cyclus van 10 en 30 weken.
ii. KIVA-monitor is uitgangspunt om te analyseren en plan te maken voor de
groep; ‘samen maken we er een fijne groep van’. Ambities zijn nog moeilijk te
stellen. Het liefst wil je dat iedereen zich veilig voel, maar de vraag is of dat
realistisch is. KiVa is bezig om hier handvaten voor te geven.
iii. Gevoel van pesten wordt genoemd in de onderbouw. Dit heeft ook te maken
met de leeftijd. Een verschil tussen plagen en pesten is nog niet duidelijk. Na
een ruzietje op het plein, kunnen leerlingen zich gepest voelen. Dit past bij de
ontwikkeling van jonge kinderen.
iv. Scheiding tussen Sytwinde en de Poort kinderen wordt niet ervaren. De integratie tot 1 locatie is goed gegaan.
v. Veiligheid in het team wordt positief ervaren. Oplossingsgericht en werkend
aan de toekomst.
vi. Zorgkinderen gaan goed. Plusklas is door de richtlijnen Corona niet doorgegaan. De Plusklas wordt na de vakantie weer opgepakt / met de collega’s geevalueerd. Er wordt een nieuwe methode uitgeprobeerd; Plusjeklas.
vii. Op advies van de verkeersmedewerkers van de gemeente is de ‘Loper’ (gebied tussen de 2 scholen) geen voetgangersgebied meer. De borden die dit
aangaven zijn weggehaald. Dit was namelijk schijnveiligheid en niet te handhaven. Het blijkt toch erg druk te zijn. Met name kinderen en jeugd. Dit is niet
altijd veilig. Karin zal met de gemeente contact opnemen of er mogelijkheden
zijn om de vaart eruit te houden. Ook de oversteekplaats bij de bocht naar het
centrum is nog gevaarlijk. Als de bouw klaar is zal dit nog veranderen.
b. Gezonde school
Wordt besproken onder agendapunt “update van de directie”.
c. Zichtbare school
Wordt besproken onder agendapunt “update van de directie”.

d. Toekomstbestendige school
De komende jaren zullen in het teken staan van de ontwikkeling van het onderwijs op
de Winde. Onderwijs waarmee de Winde zich onderscheidt van de andere scholen
binnen Nootdorp en die leerlingen optimaal voorbereid op een steeds complexer wordende maatschappij. Onderwerpen hierbij zijn o.a., themagericht werken, onderzoekend leren, digitalisering (21ste eeuwse vaardigheden). Dit mag nog meer uitgedragen
worden, zodat het zichtbaar wordt.
5. Update onderwerpen vanuit directie en uit de planning van het mr-jaarplan
a. Winterevaluatie jaarplan – ontvangen op 06 april
Laura en Linda hebben Karin de evaluatie toegestuurd. Jeroen en Lineke kunnen dit
nog aanvullen.
b. Vaststellen komend jaar schoolplanontwikkeling en schooljaarplan
Dit is er nog niet. Volgende vergadering. Met de NPO-gelden die vrijkomen worden
keuzes gemaakt voor ondersteuning van de leerlingen, kleine groepjes en inzet specialisten in de ontwikkeling van de school. Dit wordt op de volgende studiedag besproken in het team en in de volgende mr-vergadering zal Karin om akkoord vragen hiervoor.
c. Vaststellen taakbeleid komend jaar
Volgende vergadering. Dit zal eerst in het team worden besproken.
d. Schaalvergroting & PR
Marketing Makkers en het MT hebben maandag het team van de Winde verteld dat er
een nieuwe naam gekozen gaat worden voor de school. Het wordt een groot gebeuren met veel aandacht. Heel enthousiast en ook heel spannend!
Aanmeldingen bij de kleuters is nog niet hoog. Wel een aantal aanmeldingen voor
verhuizers. Dit compenseert de verhuizers die vertrekken van de Winde.
De focus ligt nu eerst op de nieuwe naam van de school. Vervolgens kunnen we kijken naar samenwerken met andere organisaties. Karin ziet de Winde nu meer vorm
krijgen als brede school i.p.v. eerder genoemde IKC. De samenwerking met de opvangorganisaties kan nog steviger worden ingezet, net als bijvoorbeeld de organisatie
van peuterochtenden.
6. 21.30 uur – Einde en afsluiting
•

Stand formeren van de groepen. Het team heeft opnieuw gesproken met de aanvulling van de MR. Het
hele team heeft hierover gestemd en het besluit genomen voor het vormen van enkele groepen.

Vergaderrooster 2020 / 2021
Woensdag 7 juli hebben we een vergadering op locatie met eten.
18:00 starten.

