MR Louise de Colignyschool
Notulen 09-03-2021
Present

Tijd

Verwacht
via Google
Hangout
Afwezig

E.W. Peters, J. Werd, L. de Baan, S. van Hartingsveldt, M.
Blom, F. Borgs, A. Zielstra, B.Lilipaly, S. Raats

Frequentie

1x per 6 weken

Datum /
tijdstip

09-03-2021 om 20.00

L.de Baan

meet.google.com/wys-tmbu-ipj
notulist: Bob

Agendapunten en
Actielijst Jan. 2021:
actielijst

Edwin: Jaarplan
Bob: nagaan of betaalsysteem van elders geschikt is voor ouderbijdrage
Betaalsysteem Nikki is uitsluitend gericht op verenigingen voor het innen van
contributies. Voor onze school dus niet geschikt
Jordy: Kascontrole AT t.z.t. en format voor AT voor inkomsten en uitgaven
Punten:
1. Evaluatie jaarplan, korte presentatie door Saskia
2. Delen proces Leren anders Organiseren en een stukje formatie daaraan
gekoppeld.
Saskia legt uit.
Redenen om over te gaan op LAO:
• Leerlingen aantal loopt terug. Blijft dit aanhouden dan komt het
bestaansrecht van de school in gedrang
• Klassikaal onderwijs/ leerstofjaarklassen systeem is niet meer van deze
tijd. Maatschappij vraagt meer van leerlingen dan vaardigheden en
kennis. Leerlingen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen waarbij een
beroep wordt gedaan op vaardigheden, kennis, aanleg en interesse. Op
de studiedag van 12 mei zal dit verder met het team worden besproken
en uitgewerkt
3. Injectie overheidsgeld wegwerken achterstanden
4. Vordering aanleg nieuwe schoolplein
De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de aanleg van het nieuwe plein. Dit is
voornamelijk zichtbaar op het tussenplein en keverplein. Er is beplanting
aangelegd, de gebouwen van KOW en mediatheek zijn gesloopt, er is een ontdek
pad aangelegd, een voetbalkooi en klimmuur.
5. Nieuws t.a.v. COVID-19: procedures werkzaam?
Procedures blijven werkzaam. Ziekmeldingen worden nauwkeurig bijgehouden
door leerkrachten op het absentieformulier. Via het formulier communicatieplan
staan de stappen beschreven hoe te handelen bij ziekte van leerling of leerkracht.

6. MR-scholing: nieuwe aandachtspunten?

Vaste Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Doelstelling van
de vergadering

1. Jaarplanning aanhouden
2. Vergroten kennis MR
3. Problemen/vraagstukken signaleren, komen tot een oplossing

Output

1. Actielijst
2. Notulen

Doornemen vorige notulen
Vaststellen vorige notulen
Doornemen actielijst en agendapunten:
Behandelen ingekomen stukken (o.a. GMR)
Aanvullende onderwerpen vanuit S. Raats
Aanvullende discussieonderwerpen: geen
Vaststellen volgende vergaderdatum.
Sluiting

