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Notulen vergadering MR “de Wereldster” d.d. 16 november 2020
Aanwezig:
Nanja Bevers, Tirza Debetz, Annelies Huijts, Belinda Linssen, Ronnie
Mullers, Vivian Spapens, Thijs Vaessen

1. Opening
Tirza opent de vergadering
2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken
3. Notulen 24-9-2020
Er waren geen op- of aanmerkingen op de notulen, notulen worden goedgekeurd.
4. Evaluatie van de ervaringen tijdens de 1e lock down / concept online onderwijs
In het online onderwijs wordt meer contact gelegd via teams en er is meer ruimte voor het
sociaal emotionele aspect. Verder aangevuld met instructies en oefeningen in werkschriften
en padlet.
Vanuit de vergadering komt de vraag of een thuiszittend kind ook kan worden betrokken
door een camera in de klas bij instructies, echter is dit technisch nu nog niet echt mogelijk.
Meerdere kinderen thuis, heeft school hieraan gedacht. TD zal hier navraag naar doen. Hoe
zit het met het teams account. Het is mogelijk om een email adres te gebruiken hiervoor, er
kan eventueel het Innovo email adres gebruikt worden. Een duidelijke instructie voor
leerkrachten en ouders is essentieel. VS geeft aan dat de ervaring met de online onderwijs in
Schinveld prima is verlopen. Er was ongeveer 5% van alle leerlingen die extra hulp nodig
hadden.
De oudergesprekken in december zullen ook in Teams plaatsvinden.
De zaken die nu in het concept online onderwijs staan zijn uit de evaluaties met de
leerkrachten en MR gekomen.

5. Nieuwe directie BS. De Wereldster
Per 1 januari zal Maurice Driessens de nieuwe directeur zijn van BS. De wereldster. Maurice is
momenteel nog werkzaam bij Salto. Maurice heeft de school inmiddels bezocht en heeft een
rondleiding gehad. Veel leerkrachten hebben kort met Maurice gesproken. De eerste indruk
van het team is positief.
6. Jaarplanning OV + financiële onderbouwing
De begroting voor 2020-2021 is besproken. De activiteiten die gepland staan zijn prima,
echter blijft er een hoog bedrag over aan het einde van het schooljaar. Kan de ouderbijdrage
misschien omlaag?

7. Tussenevaluatie operationeel jaarplan
De tussenevaluatie staat achter 2 weken op de planning
Hetgeen al bekend is besproken. Oudertevredenheid is met 7,6 gescoord, deze is met 0,4
gestegen. Ook de personeelstevredenheid is gestegen naar 8,4. De leerlingentevredenheid
wordt nu deze weken gemeten i.v.m. de Lock down in het voorjaar 2020. In de
schooljaardoelen is het didactisch coachen. Dit is ondanks de corona maatregelen allemaal
doorgegaan. Compliment naar het team.
Een ander doel was het Vve traject en dit loopt ook nog altijd in de pas. En het cluster
Meerssen, inmiddels “Meerval” loopt dit ook in de pas, net als de Cito toetsten. Deze totale
schoolgemiddelde gaan volgens de normale groei. Het percentage wat aan ouders heeft
meegedaan aan het onderzoek.

8. Rondvraag/ wvttk
Er zijn geen vragen en/ of opmerkingen.
TD bedankt Vivianne en de volgende vergadering zal Maurice Driessens namens de directie
worden uitgenodigd.

