Notulen MR vergadering dd. maandag 19 april 2021; aanvang 20:00 uur via Teams
Aanwezig: Renee, Floor, Daniëlle, Hilde en Loes.

1. Opening
Floor opent de vergadering om 20:00 uur.
2. Verslag vergadering dd. 1 maart 2021
Verslag vorige vergadering is goedgekeurd.
3. Vaststellen agenda
Punt 6 en punt 9 aangepast in: schoolgids en schooljaarplan.
3. Mededelingen
Geen mededelingen.
4. Corona – gang van zaken en maatregelen > lesrooster terug naar normaal / overblijf ouder /
regelgeving
We willen na de meivakantie weer starten met het oude lesrooster. Er moet goed worden uitgezocht
wat de gevolgen zijn bij een eventuele besmetting tijdens het overblijven. Daniëlle neemt contact op
met de GGD en komt hier op terug.
5. GMR zaken
L&E zit in oriëntatiefase met VCPO over een samenwerking. Op dit moment onderzoeken ze de
mogelijkheid voor een bestuurlijke fusie.
6. Schoolgids doorlezen, aantekeningen / opmerkingen?
Uitgebreider beschrijven: 4x Wijzer (projectmatig werken), maatjes, rapporten, buitenlessen.
Punt 4.2 verzachtender formuleren.
Daniëlle past de schoolgids aan en dit agendapunt komt terug op volgende vergadering.

7. Gesprek bij het hek
Geen bijzonderheden.
Vraag van Hilde of de communicatie naar ouders, o.a. Parro, voldoende is. Informatievoorziening is
goed.
8. Indeling klassen / combiklassen
Groep 1/2/3 en groep 4/5 en groep 6/7/8
Er moet een plan worden geschreven om de gelden van NPO (nationaal programma onderwijs) in te
mogen zetten voor extra ondersteuning in de groepen. Vooral de bovenbouw met 25 leerlingen en 3
leerjaren kan extra ondersteuning gebruiken. Deze gelden zijn beschikbaar gesteld om achterstanden
weg te werken die door de lockdown zijn opgelopen. Het team stelt een plan op en dit moet worden
goedgekeurd door de MR.
Dit geldt ook voor de werkdrukgelden, hier hoeft geen plan voor te worden geschreven, deze zijn een
jaarlijks terugkerend iets.
9. Schooljaarplan
Kromme Akkers gebruikt structureel de bordsessie en de werksessie om aan de doelen in het
schooljaarplan te werken.
Na de laatste lockdown is gebleken dat er meer aandacht nodig is op het gebied van technisch lezen.
De afgelopen tijd zijn we daar intensief mee bezig geweest.
Het team zal het schooljaarplan evalueren en vervolgens zal het worden teruggekoppeld aan de MR.
10. W.V.T.T.K
11. Datum volgende MR vergaderingen
Maandag 14 juni om 20:00 uur via Teams.
12. Rondvraag
13. Sluiting
Floor sluit de vergadering om 21:05 uur.

