Notulen medezeggenschapsraad
Datum: woensdag 8 juli 2020
Aanwezig: Jeroen, Ronald, Erik, Mirjam en
Marieke. Vanuit de directie Laurens.

Notulist: Marieke en Mirjam
Afwezig: -

1. Opening en welkom
Jeroen heet iedereen welkom op deze laatste MR vergadering van dit schooljaar.

Actie

2. Toelichting stand van zaken door de directeur (19.00 - 19.30 uur)
Evaluatie jaarplan 2019-2020
De directie heeft het jaarplan gedeeld met de MR. Alles is doorgenomen met het gehele
team en verwerkt door de directie. Dit document is ook gedeeld met college van bestuur.
De directie is benieuwd hoe de MR aankijkt tegen de evaluatie. Dit komt later terug als
agendapunt in deze vergadering.
Jaarplan 2020-2021
Het jaarplan is de vorige keer met de MR gedeeld. Tussentijds heeft ook het team
hiernaar gekeken en heeft de directie deze aangescherpt. De directie hoort graag de open/of aanmerkingen op dit jaarplan.
Schoolgids afrondende fase
De directie heeft een stuk opgesteld over de visie op ouders in de Parkschool. Deze tekst
is gedeeld met de Wegwijzer en de MR. De MR heeft wat wijzigingen doorgegeven. De
directie zal dit opnemen in het stuk. De directie vraagt akkoord voor dit stuk om dit op te
nemen in de schoolgids.
Cohorten
Vanaf 1 juli hoeven de Cohorten niet meer aangehouden te worden. Dit betekent dat
kinderen binnen en buiten weer groepsdoorbrekend mogen spelen en werken. Ook mogen
er weer meer dan 100 personen samenkomen. Bij volwassenen met 1,5 meter afstand, bij
kinderen onderling niet.
Het volgende zou dus weer mogen:
- kinderen tijdens de pauzetijden door elkaar laten spelen.
- kinderen van de groepen 6 en 7 mogen naar de musical komen kijken.
De directie vraagt akkoord om dit door te mogen voeren. De MR geeft akkoord.
3. Vaststellen notulen vergadering
De notulen van 10 juni zijn aangenomen en worden op de website geplaatst.
4. Jaarevaluatie jaarplan 2019-2020
Begrijpend lezen: Resultaten blijven achter voor begrijpend lezen. Hoe kijken wij als
school hier tegenaan. We zijn kritisch op wat we hebben geleerd tijdens de teamtraining
en hebben kunnen toepassen. Op welke manier kunnen de leerkrachten anders lesgeven.
Wat werkt wel en wat werkt niet?
“De Voorhof, misschien wel de leukste school van Vianen!”

Parro is een mooie toevoeging dit schooljaar. Communicatie via Parro is tijdens de
coronatijd als zeer positief ervaren. Laagdrempelig, makkelijke manier om in contact te
komen met elkaar.
5. Nieuwsbrief
Er zal een afsluitend stuk van dit schooljaar in de nieuwsbrief worden geplaatst.
6. MR bezetting/aanmelding/verkiezingen
Marieke zal de MR verlaten. Vanuit het personeel zullen Annette en Ria zitting nemen in
de personeelsgeleding.
Ronald zal de MR verlaten. Er hebben zich 2 ouders aangemeld voor de MR. Beide
ouders zullen worden benaderd om komend schooljaar zitting te nemen in de
oudergeleding in de MR. Erik zal contact opnemen met beide ouders.
7. Rondvraag
Komend schooljaar beginnen met een samenkomst waarbij we nieuwe MR leden welkom
heten en van de leden die de MR verlaten afscheid nemen.
De eerstvolgende vergadering zal zijn op 23 september 2020.

Ronald

Erik

