Notulen MR 26-05-2020 om 19.30 uur.
Locatie: basisschool ’t Scathe
Aanwezig: Suzanne, Yvette, Diane ( via teams), Robert, Lonneke
Notuliste: Peggy

1 Opening en vaststellen agenda.
Suzanne opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen notulen vorige vergadering
Diane had nog enkele aanvullingen bij de mededelingen van de directie 10-12-20:
•

•

•
•

Het rapport van de audit zou uitgewerkt worden tijdens de studiedag maar
toen brak corona uit en werd alles anders en zijn er wat zaken blijven liggen.
Het Rekenverbeterplan wordt al wel opgepakt. De MR krijgt het rapport per
mail toegezonden ter inzage.
Het muziekonderwijs blijft hetzelfde als afgelopen jaar. Wel hebben we
besproken of het een idee is dat groep 8 wordt losgekoppeld van de
voorstelling. Zij maken eigenlijk nu iets moois maar er zijn er maar 2 uitgepikt
waarbij een klein stukje te horen was. De rest van de kinderen zijn daardoor
niet aan bod geweest. Is het een idee om dit in de laatste muziekles te doen
van groep 8 en dan ouders dan kunnen komen om dit te horen. Suzanne
gaat dit oppakken met Anouk.
Het afscheid van Toon Geluk is uitgesteld tot 28-08-2020. Jos Boonman zal per
augustus starten in zijn nieuwe functie.
Engels TPO tweetalig onderzoek loopt tot 2022. In groep 1 was de nulmeting
en in groep 8 zal er een eindtoetsing gedaan worden Bij Scathe krijgen groep
7 + 8 Engelse les.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Mededelingen directie
* Formatie volgend schooljaar; er gaat een leerkracht weg aan het einde van dit
schooljaar, terug naar oude school.
* in overleg met het team komt er een nieuwe vacature voor 0,4 FTE ( 2 dagen). Het
team wil graag 8 groepen behouden. Dit valt dan ook onder werkdrukverlaging.
Liemers Novum heeft in april al enkele kandidaten aangenomen. Er is op 26-05-20
een speeddate dag georganiseerd, daar zijn 2 collega’s van Scathe naar
toegewenst en konden daar kennis maken met een evt nieuwe collega. Zij horen
vanuit Liemers Novum wie het gaat worden, wordt vervolgd.
* Inspectie heeft een brief gestuurd. Er is dit jaar geen eindtoets/geen beoordeling.
Er wordt gekeken naar de resultaten van de afgelopen twee jaar. Er zal scherp
gekeken worden op de uitstroom van de kinderen naar het voortgezet onderwijs..
Normaal worden kinderen in het 3e jaar weer gemonitord, met deze kinderen zal dit
eerder gebeuren.
* We hebben een aantal kinderen minder op school; door verhuizing of dat ze naar
een andere school zijn gegaan.

5. Mededelingen GMR
Margriet gaat ( zeer waarschijnlijk) aan het einde van het schooljaar uit de GMR. Er
komen vacatures voor leerkrachten en ouders voor de GMR. Hier zal een mail van
rond gestuurd worden aan alle ouders.
6. Jaarkalender/kermisdagen
Mocht de kermis in Pannerden dit jaar niet doorgaan, dan gaan de kinderen die
dagen net als anders naar school toe. Deze twee dagen worden dan verplaatst
naar woensdag 18-11-20 en vrijdag 25-06-2021.
De koningspelen in 2021 zijn nu ingepland onder voorbehoud op 23-04-2021.
7. Evaluatie Halve Dagen Regeling
De leerkrachten zijn tevreden. Er zijn ouders die ontevreden waren over de halve
dagen, niet handig en er waren ouders die er blij mee waren, dat kinderen 4
contactmomenten hadden met de leerkracht. Het bestuurd van Liemers Novum
heeft geen duidelijke richtlijnen gegeven aan de school. Mocht zelf hierin een keuze
maken. Diane heeft ma 25-05-20 voor het laatst contact gehad met Alice van BSO.
Voor de laatste week gelden dezelfde afspraken. Kinderen die om 14.30 uur naar
BSO gaan worden opgehaald door iemand van de Boefjes. Kinderen die tot 15.30
uur naar school moeten, worden door iemand van school naar de Boefjes gebracht.
* In de weken van 2 t/m 12 juni is de entreetoets voor groep 7.
8. Formatie
Dit punt is al besproken in punt 4 mededelingen directie.
9. Jaarplan en evaluatie
Dit punt is doorgeschoven naar de MR vergadering van september 2020.
10. Nieuw data MR vergaderingen schooljaar 20/21:
22-09-20, 01-12-20, 09-03-21en 01-06-21.
11. Rondvraag
Er is geen rondvraag. Alles is al besproken tijdens de vergadering.
Wel wordt er na 5 jaar trouwe dienst afscheid genomen van Lonneke Grob in de MR.
Lonneke bedankt voor alles en geniet van je mooie attentie.
Iedereen ook bedankt namens Lonneke en succes in de toekomst en blijf scherp.

Suzanne sluit de vergadering om 21.00 uur.

