Notulen MR vergadering 15-03-2022

Aanwezig: Bart Kroon, Femke Wenting, Stans Jetten, Ron van de Goor.
Marcel Nas
Linda Marsé
Notulist: Bart Kroon
Agenda:
1.

2.
3
4.
5.

Verkiezing nieuwe MR geleding – Marcel en Linda sluiten aan
Wat doet de MR?
Wat is de rol van ouders?
Wat verwachten wij van de oudergeleding en wat mag zij van ons
verwachten?
Jaarplanning laten zien
Activiteitenplan laten zien
Trendanalyse bespreken
Evaluatie klassenmiddag
Evaluatie coronaregels
Rondvraag

1. Verkiezing nieuwe MR geleding
Welkom aan Marcel – Linda.
Stans opent de vergadering en legt even uit wat er vanavond op de agenda staat.
Bart en Ron leggen uit hoe zij als ouder hun rol zien als MR lid.
Stans heeft het activiteitenplan uitgeprint en dit nemen we samen even door.
Samenstelling van de MR bestaat op dit moment uit 4 personen.
2 personeelsleden en 2 ouders. Als Marcel en Linda besluiten allebei MR lid te worden dan
moeten we even controleren welke samenstelling de MR mag hebben.
Allebei geven ze aan wel in de MR te willen plaats nemen. Er wordt nagegaan of zij
gelijktijdig kunnen starten of dat één van hen een jaar later zal instromen.
2. Trendanalyse bespreken
Trendanalyse wordt doorgesproken aan de hand van een print out.
Stans legt het document uit.
Focus moet het aankomende jaar op begrijpend lezen.

Rekenen is sterk en goed op niveau. Hier is ook op ingezet de afgelopen jaren
Spelling is heel sterk. Op 1 groep na scoren ze allemaal boven het landelijk streefdoel. Ook
de nieuwe methode STAAL heeft hieraan bijgedragen.
Lijn 83 heeft de cijfers ook gezien en ze zijn heel tevreden dat je in de corona tijd deze
resultaten kunt behalen. Super goed gedaan. Compliment aan het team en de leerlingen.
3. Evaluatie klassenmiddag
We spreken kort over de klassenmiddag. Linda legt uit wat zij van haar kinderen heeft
gehoord.
Klassenmiddag was na de coronatijd een idee om weer contact te krijgen met de school en
de leerkrachten.
De groep van Femke was goed bezocht en de groep van Hilco ook. Er zijn ook opa’s en oma’s
geweest. Het is een mooi moment om elkaar ze zien en te spreken en “voelen” hoe het
eraan toe gaat in de klas. Dit mag vaker gedaan worden.
4. Evaluatie coronaregels
Gezien de maatregelen die er waren was het soms lastig het hoofd boven water te houden
en alles draaiende te houden.
Er zijn vaak toch oplossingen gevonden elke keer ook met een lege vervangerspoule waar
eigenlijk niemand meer beschikbaar was, heeft het team van Stella Nova toch de boel goed
draaiende kunnen houden.
Dit is dus ook terug te zien in de resultaten.
5. Rondvraag
Marcel geeft aan dat hij heeft gegoogeld op Stella Nova Gennep.
Dan kom je als eerste tegen dat Basisschool Maria Goretti permanent gesloten is.
Als je door klikt kom je wel op de website uit maar dit is nog steeds via het webadres
https://www.bs-mariagoretti.nl/
Stans vraagt Isabel om dit bij Lijn 83 terug leggen. Zodat zij druk kunnen leggen dat dit nu
eens geregeld gaat worden.

Nieuwe datums voor de vergaderingen:
1. Dinsdag 21 September 2021 start 19:00 tot 20:30
2. Dinsdag 9 November 2021
start 19:00 tot 20:30
3. Dinsdag 11 Januari 2022
start 19:00 tot 20:30
4. Dinsdag 15 Maart 2022
start 19:00 tot 20:30
5. Dinsdag 17 Mei 2022
start 19:00 tot 20:30
6. Dinsdag 5 Juli 2022
start 19:00 tot 20:30

