Notulen van de Mr vergadering van 30-11-2021 online
Aanwezig: Tessa, Rob, Karlijn, Karin
We beginnen met een rondje positieve privé zaken.
1. MR stukje komt in de komende nieuwsbrief
2. Evaluatie van de 1e 2 dagen met de nieuwe corona regels.
De kinderen vanaf groep 6 hebben er weinig problemen mee om een mondkapje te
dragen. Ze vinden het ook wel interessant en leuk, maar het blijft onhandig.
Wel is de vraag gerezen of het niet onnodig is om het mondkapje te dragen als je naar
Het Knooppunt gaat. Omdat het knooppunt grenst aan de gang en je hier meerdere
mensen tegen kan komen dragen wij deze wel.
3. Zorgen om het thuisonderwijs indien deze weer gaat plaatsvinden:
Er zijn ouders die er moeite mee hebben om hun kind (eren ) te helpen met het online les
krijgen. Ze moeten zich in allerlei bochten wringen om hun kind te helpen.
Alle kinderen vanaf groep 4 kunnen zelfstandig hun chromebook opstarten en de lessen
volgen. Kinderen van groep 3 kunnen na hulp bij opstarten de lessen zelfstandig volgen.
We weten allemaal dat het geen ideale situatie is.
De 2e keer ging het al beter dan de eerste keer, omdat nu duidelijk was wat de kinderen
op een dag af moesten hebben.
4. Zorgen om de omgang in groep 7 - 8:
Wij als MR leden geven een advies aan Miriam om een brief naar alle ouders van groep
7 - 8 te sturen. Dit omdat alle ouders wel iets weten en om duidelijkheid te geven naar
iedereen.
5. Open dag van 1 november
De open dag is door 2 ouderparen bezocht. Ze waren enthousiast.
6. Kwaliteit van het onderwijs
De leerkrachten geven EDI lessen en krijgen begeleiding hiervoor. De lessen worden
besproken door een externe. Het loopt goed.
7. Onderzoek burgerschap om visie vorm te geven
Er wordt nu een 0-meting gedaan. Iedere leerkracht moet een vragenlijst invullen.
Vervolgens wordt er een visie opgesteld over hoe wij burgerschap op De Meent
vormgeven.

