AGENDA
Medezeggenschapsraad Basisschool ’t Heibosch
Datum ........... : Dinsdag 08 september 2020
Aanwezig ...... : Minèt Peters, Ellen Coolen, Sabine Romp , Jeroen Willems van Dijk, Dimphy Kuijpers
Afwezig ......... :
Toehoorders . : nvt
Tijd ................ : 19:00 – 20.30 uur
Plaats ............ : ’t Heibosch

1. Opening en vaststelling agenda
2. Welkom Sabine.
3. Te bespreken onderwerpen MR
➢ Contact MR – GMR.
➢ Bij
GMR
is
dit
ter
sprake
gekomen.
Fusie met SKOSO staat op de rol. Skipov is dan groter. Beter verdeling maken met gelden,
vervangerspool enz. Er wordt nu bekeken of er voordeel is om te fuseren. Daardoor twee
algemene directeuren.
➢ Vanuit MR initiatief nemen om info vanuit de GMR te krijgen. Niemand van ’t Heibosch is
vertegenwoordigd bij de GMR.
➢ Nieuwe Ib-er Hedwig Molenkamp 3 dagen als IB-er op ’t Heibosch, ma – woe – vrijdag.
Hedwig zit ook in de GMR. Anita begeleidt Hedwig bij haar nieuwe IB taken.
➢
➢ Jaarplanning vergaderingen Vooralsnog de dinsdagen: 8 sept, 13 okt, 1 dec, 12 jan, 23 febr,
13 apr, 1 juni, 29 juni.
4. Ingekomen stuk
Nvt
5. Mail vanuit postbus
Sabine neemt deze taak over van Heleen.
6. Mededeling/ punten vanuit directie
➢ Schoolbegroting 2020-2021
➢ Bekeken. Geen vragen.
Parro communicatie: We gaan communiceren via Parro. We gaan dit kalenderjaar niet met
een groepsouder werken i.v.m. Corona. Via Parro kunnen we ook heel gemakkelijk
uitstapjes enz geregeld worden.
We wachten richtlijnen af van b.s. De ark.

Corona Skipov zoekt zelf testmogelijkheden. Noodplan vervangersplan moet op orde zijn.
Gezond beleid is aangepast. Zie kwaliteitskaart. Waterbeleid in de ochtend en in de
lunchpauze. Mochten ouders kinderen tijdens lunch iets anders willen drinken, dan is dat
verantwoordelijkheid van ouders. We zijn tevreden. We hebben ons gezond beleid
geëvalueerd, zie kwaliteitskaart.
Afschaffen ouderbijdrage: Skipov betaalt.
Per 1 augustus is rookverbod ingegaan. Vanaf 1 oktober gaat het gecontroleerd worden.
Schoolreis 23 sept
7. Vragen aan directie
➢ CITO toets vs Corona en thuisonderwijs.
➢ Toets momenten door corona zijn blijven liggen. In mei zijn de cito’s afgenomen. Misschien
in sept een nieuw toetsmoment en de normering aanpassen. Als team hebben we een paar
speerpunten. Een expert gaat ons begeleiden met de didactiek van rekenen.
➢ Gestart met de einddoelen van vorig jaar. Plan voor gemaakt en geëvalueerd. Nu een
nieuw plan aan het maken.
➢ Nu overgestapt naar een nieuw taal/spelling methode.
➢ Alle scholen krijgen achterstandsgelden voor de achterstanden van Corona. Wij zetten dat
geld in voor spellingboost. Dit gaat een expert ons in begeleiden. Komt een plan maken.
➢ Plan moet ingeleverd worden om gelden te kunnen krijgen.
➢ Extra mensen worden ingezet om kleinere groepen te maken om extra aandacht te geven
aan spelling 4x pw extra op de spellingtijd. Gr 4-8 indelen in niveaugroepen en aan die
kinderen een spelling boost geven. Nieuwe Taal actief methode gaat ook via snappet.
➢ Wij gaan nu kijken of we de huidige scores van de Cito-toetsen laten vervallen en weer
opnieuw afnemen met de aangepaste normering. 2 ib-ers bekijken woe 9 sept de
resultaten van mei en wat er nodig is voor onze kinderen.
➢ Vaardigheidsgroei per kind uitgedraaid groei tussen M toetsen – E toetsen. Afgezet tegen
landelijk vaardigheidsgroei.
➢ Groene schoolplein
➢ 3 mensen hebben aanbesteding gekregen. Allen mogen hun ideeën ventileren en aan 1
iemand wordt het gegund. Er is geen financiële bijdrage van Smallsteps.
➢
8. BVL (Brabant Verkeer Label)
Streetwise samen met de Bunders. We maken gebruik van gymzaal van Bunders. Groepen
Bunders te groot, dus samen met Bunders is geen optie.
Misschien gaan we een verkeersweek organiseren. Werkgr Verkeer gaat hierover.
Streetwise wordt doorgeschoven.
Voor notulen; Ellen
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