Medezeggenschapsraad
Vergadering 15 september 2020
Aanwezig: E. Deurwaarder (PMR), H. Hersman (PMR), P. van Welt (OMR) en B. Dumay (OMR)
Afwezig: E. van der Schee (directeur),

1. Welkom
De vergadering vindt voor het eerst, sinds maart, weer plaats op school.
2. Verslag vergadering d.d. 2 juli 2020
De notulen zijn goedgekeurd en kunnen ter inzage voor de ouders op de website.
3. Start schooljaar
Het schooljaar is goed begonnen.
De sfeer is goed in de onderbouw. Er zijn nieuwe leerlingen ingestroomd en maandag mogen
we weer een nieuwe leerling verwelkomen.
's Morgens na de opening is er een eerste speel/ werkmoment. Het eerste jaar ligt de nadruk
bij groep 3 op spelenderwijs leren. Na de kerstvakantie verschuift de nadruk bij groep 3
meer op het werken in de schriften. 10:00 uur is het pauze en daarna staat lezen op het
programma. 's Middags staat kanjertraining, Engels, muziek en rekenen op het programma.
Groep 1 en 2 blijven langer buiten om bewegend te leren / spelen op het plein. Zij tellen,
oefenen letters aan de hand van diverse thema's die gekoppeld zijn aan veilig leren lezen.
Groep 3 werkt momenteel over het thema Beestenboel, de gehele onderbouw met het sub
thema reptielen.
De reacties in de onderbouw op de nieuwe indeling tijdens de kind/ ouder gesprekken zijn
positief. Hieruit blijkt dat deze nieuwe werkwijze beter aansluit bij de belevingswereld van
een kind.
Ook de middenbouw en de bovenbouw hebben een goede start gemaakt.
In de middenbouw is gestart met leerlijnen. Er zijn doelen gesteld waar men naartoe
werkt.
4. Covid-19
Momenteel is er een hoger verzuim door verkoudheid. De kinderen van de onderbouw mogen
naar school komen bij verkoudheid, in de midden- en bovenbouw mogen de kinderen niet
naar school. Voor kinderen die niet ziek zijn, maar thuis moeten blijven is er een
Chromebook beschikbaar zodat ze toch hun dagtaak kunnen maken.
Er wordt een creatieve manier gezocht om de school- evenementen/ activiteiten op een zo
leuk mogelijke manier invulling te geven.
De startdienst is afgelopen jaar online gezet. Op de Jan Wouter is in alle bouwen op
hetzelfde moment op het digibord gekeken naar de startdienst. Het was anders dan we
gewend zijn, maar het is goed bevallen.
Voor de kinderboekenweek is een leuk alternatief gevonden.
5. Ingediende stukken
Risk Changer ter bespreking met directie - dit punt blijft op de agenda voor de volgende
meeting i.v.m. afwezigheid E. vd. Schee.

6. Overig nieuws vanuit school
Gym - de gymlessen vinden plaats bij Laco. Groep 3 en de middenbouw worden per bus
vervoerd. Groep 7 en 8 gaan op de fiets naar Laco.
Kunst & Cultuur - Er worden momenteel een aantal creamiddagen ontwikkeld. Deze zullen
op maandagmiddag plaatsvinden en zijn groep doorbrekend. Er worden verschillende
workshops aangeboden; dans, muziek, sport.
Het muzieklokaal is in ontwikkeling.
De afsluiting van de Kinderboekenweek wordt in samenwerking met Grote Broer
Kunsteducatie georganiseerd. Voor de kinderen v.a. groep 5 komt er een online meeting
met de schrijfster Annet Schaap van het boek 'Lampje.'
7. Nieuws uit de GMR
De eerstvolgende meeting is a.s. maandag 21 september.
Woensdag 2 september is er een kick-off geweest m.b.t. onderzoek naar een mogelijke
besturenfusie met 2 andere scholen. Er is een intentieverklaring ondertekend om het
onderzoek voort te zetten.
8. Rondvraag
Het valt op dat de vrijwillige ouderbijdrage onjuist vermeld staat in de schoolgids. Dit zou
Radarbreed aangepast worden naar EUR 56,50 p.p. in plaats van EUR 55,00 p.p.
Op de reeds uitgedeelde schoolkalender staat een schoolreisje vermeld op 31 juni.
9. Volgende vergadering
13 oktober 2020 – 16:00 uur op school

