Notulen MR Basisschool de Mijlpaal
Datum
Tijd
Locatie
Aanwezig
Afwezig
Voorzitter
Secretaris
Notulist

16 juni 2020
19.00u-21.30u
Anderlechtlaan 1
PMR: Marion, Suzanne, Tineke en Thijmen
OMR: Amira, Fatma, Memik en Roger
Hennie
Fatma Ergul
Marion Dercksen
Thijmen

Aanwezig directielid:

Bas van der Geest

1.
2.
3.

4.

Vooroverleg
- Wordt niet genotuleerd
Opening en vaststelling van de agenda
- Vaststelling notulen 2-03 en 19-05 2020
- Actielijst
- GMR
Bas heeft gevraagd voor het benoemen van LIO. Stond niet in het jaarverslag,
want stond niet beschreven in functieboek.
Schoolplein: wordt september
- Schooltandarts= twee x controle en geen behandelingen.
- DIA toets. Dit jaar geen eindtoets afgenomen.
- Club collect. Geen antwoord OR . punt naar september.
- Schoonmaak afzuigkappen. Schoonmaak bedrijf heeft extra tijd gehad.
Werkzaamheden moeten nog gecontroleerd worden.
- Noodplan; 3 procent onbevoegde mensen in Amsterdam (lio telt ook)
- Geen toelichting werkgroep. Nog geen bijeenkomst geweest over
ongedocumenteerden.
- Te laat komen komt terug op startdag 13 augustus. Dan zal duidelijk
worden gemaakt naar alle collega’s hoe te handelen.
- Besluitenlijst

Post
-

5.

Komt te vervallen deze vergadering.
Schoolformatie 2020-2021 def
Hoe zit het met taken IB en BC voor de bovenbouw qua uren?
Ivm afscheid twee collega’s worden taken anders uitvoerbaar, daar wordt nu naar
gekeken.
MR vraagt om functieomschrijvingen

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

Groepsleerkracht groep 6 gaat tot aan de herfstvakantie 5 dagen werken voor
begeleiding LIO stagiaire.
Een collega gaat met vervroegd Pensioen.
Een collega (zij-instroom) kan misschien de twee vraagtekens in groep 4 opvullen,
er is eventueel nog een tweede kandidaat.
Groep 5 krijgt dag extra bezetting vanwege groepsgrootte.
Schoolgids:
Is aangepast en helemaal rond. Besproken vorige vergadering. Puntjes zijn op de i
gezet.
Rapportage nascholing:
Door corona wel en niet
Aankomend jaar veel nascholing rekengroep.

Speerpunten 2019-2020
Leerteam rekenen: gelukt getal in ruimte. Vanaf schooljaar 20-21. Studiedag 24
juni komt extern voor implementatie.
Leerteam OGO: onderzoeksgroep afgelopen jaar en komend jaar. Doorlopende
lijn 1t/m8 voor OGO. Veel theorie beschrijving. Naomi deed onderzoek en zat in
het leerteam. Leerteam OGO gaat komende jaar als pilotgroep testen.
Leerteam didactisch handelen:
MIM ontwikkeld ( mijlpaal instructie model)
Differentiatie
Coöperatieve werkvormen → mag nog uitgebreider
Leerteam wordt opgesplitst in:
Differentiatie en coöperatieve werkvormen
Jaaragenda 2020-2021 concept
Lid van Mr zou gaan studeren. Dit zou zijn op donderdag, maar wordt nu dinsdag.
Verkiezingen OMR
( komt voor in vooroverleg) Er zijn naast M. nog drie ouders die zich hebben
aangemeld. Deze ouders worden verkozen en zullen de plek innemen van twee
ouders die hebben besloten de MR te verlaten.
Enquête woensdag 24 juni de deur uit. Deze wordt opgezet door MR-lid.
Daarvoor moeten de ouders zichzelf hebben voorgesteld middels een brief.
Eisen van hun motivatie; bijdrage MR en eigen vakgebied, motivatie en groep van
eigen kinderen. Voor woensdag 24 juni binnen. Enquête sluit op 1 juli.
Ook zijn er twee leden van de PMR die komend jaar niet meer actief zullen zijn in
de MR. Deze twee plekken worden ook opgevuld door twee leerkrachten.
Rondvraag
OMR; zou willen weten wat de klassenscores zijn
Leerkracht MR met de vraag; hoe gaan we weer starten na de schoolvakantie?
Dat is wachten wat de richtlijnen zijn vanuit het RIVM.
Praatpaaltje:
Wordt verzorgd door MR-lid. Onderwerpen:
-Verkiezingen
-MR voorstelrondje ( nieuw schooljaar)
-Schooltandarts beschrijven
Personeel informatief

- Wordt niet genotuleerd

15.

Rondvraag

-

16.

MR leden geen etentje wel presentje
Mail GMR ; stemmen voor de 29ste geldt voor de ouders.
nieuw schooljaar→ Bestuurskantoor komt betrekking nemen op
tweede verdieping AL. Zijingang voor toegang bestuur.
- Impuls en ABC moeten zoeken naar een andere locatie.
Sluiting vergadering

