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Notulen vergadering MR “de Wereldster” d.d. 2 februari 2021
Aanwezig:
Nanja Bevers, Tirza Debetz, Maurice Driessens, Annelies Huijts, Belinda
Linssen, Ronnie Mullers, Thijs Vaessen

1. Opening
Tirza opent de vergadering
2. Ingekomen stukken
•
•

Vacature ouder GMR, stemmen kon van 15 tot 22 januari 2021
School ondersteuningsplan, mail IB-er. Bespreken bij volgende MR vergadering.

3. Notulen 16-11-2020
Er waren geen op- of aanmerking op de notulen van 16-11-2020
4. Directie BS de wereldster
Maurice stelt zich voor aan de MR. Inmiddels 5 e week aan de slag bij de BS De wereldster. Eerste
indruk zeer enthousiaste leerkrachten, maar het is vooral raar in de lockdown zonder kinderen. Op
moment de weg aan het zoeken. Wat is er, wat ligt er. Kijken zien en ervaren hoe alles is
georganiseerd.
5. Corona stand van zaken
Voortgang is beter georganiseerd en loopt soepeler dan 1 e lockdown. Door meer contactmomenten
beter verlopen dan 1e lockdown. Instructievideo’s en werkjes stonden eerder klaar. Bij de
noodopvang was er een aanpassing, omdat er meer kinderen zijn. Komt doordat er kinderen met
extra aandacht op school komen en dat de noodopvang groeide. Hierdoor is er van elke unit 1
leerkracht aanwezig. Kinderen zijn wat serieuzer aan de slag.
.
Scholen gaan a.s. maandag weer open, zal deze week wat meer handen en voeten krijgen.
Alles moet zich weer vinden na 2 maanden thuis onderwijs. Alle regels zullen conform het beleid zijn
en volgens de roadmap.

Door leervertraging zullen de eerste 2 weken gebruikt worden om te kijken waar de kinderen staan
en zal er worden getoetst, met name rekenen en taal.
Meander en Brandaan is tijdens de lockdown minder aandacht aan gegeven, aangezien er nog
ruimte is om straks wat in te halen aan het einde van het jaar.

6. Voornemens 2020-2021
•
•

SOP is besproken tijdens een extra overleg met de IB-ers en de oudergeleding van de MR.
Jaarplan; Didactisch coachen is een van de belangrijkste punten uit het jaarplan, echter door
de lockdown is dat allemaal moeilijk. Wordt volgende vergadering nogmaals geagendeerd.

7. Rondvraag/ wvttk
•
•

Inzet van digiborden bij de lockdown is niet mogelijk, aangezien er geen camera’s in de
digiborden zitten.
Studiedag maandag 8-2-2021 is een gewone lesdag, dit is reeds gecommuniceerd

