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Notulen 124e vergadering dinsdag 9 maart 2021

Aanwezig: Lobke, Patrick, Evelien (notulen), Marjana, Geert-Jan
Afwezig: Esther , Susanne, Jenny
4 Mededelingen:
- Patrick is bij een GMR- overleg geweest waar alle voorzitters van de MR-en bij aanwezig waren. Vraag
hier vanuit was of het schoolplan genoeg aansluit bij het PROO- plan.
- Geert-Jan: Samenstelling formatie: Geert-Jan is in discussie geweest met PROO over de formatie omdat
er een verschil van visie was over korten op de formatie. Er moet nog 1,6 FTE afvloeien voor komend
schooljaar. Geert Jan heeft op zijn eigen wijze afspraken gemaakt met personeelsleden en heeft zo aan de
eis van PROO kunnen voldoen. Er komen komend schooljaar 11 groepen i.p.v. 12.
5. Concept schoolplan.
Het is een lijvig verslag. Onze input vanuit de MR is deels goed terug te lezen. Het is duidelijk terug te
lezen dat de focus op kindgericht onderwijs ligt. Het stuk PR en publiciteit komt niet duidelijk naar voren.
De zorg vanuit de MR is dat dit stuk op de website komt en wellicht door nieuwe ouders zal worden
gelezen en dan weinig leesbaar is. Wellicht is het een idee om korte samenvatting te maken wat wel goed
te lezen is, voor deze eventuele nieuwe ouders. Hier gaat Geert-Jan naar kijken. Iedereen is gevraagd
aanvullingen, ideeën en tips te mailen aan Geert Jan.
6. Terugblik op thuiswerkperiode:
Vanuit de ouders: De Arcade heeft een duidelijke vooruitgang geboekt op het gebied van het geven van
online onderwijs. De communicatie is duidelijk verbeterd en er is meer structuur gekomen in het
vormgeven van onderwijs. De indruk bestaat dat er vooral voor kinderen die meer ondersteuning nodig
hebben, aandacht is geweest. Voor kinderen die meer uitdaging aankunnen lijkt minder aandacht te zijn
geweest. De ervaring van verschillende ouders is dat deze kinderen soms heel snel klaar waren omdat ze
werk moesten doen wat ze al beheersten en dat er minder geoefend werd met dat wat ze moeilijk
vonden. Geert Jan heeft de feedback gedeeld die ouders hem hebben gestuurd en die overwegend
positief is. De Arcade heeft gekozen vooral in te zetten op taal, rekenen en lezen. De verwachting is dat de
andere vakken in de tijd erna ingehaald kunnen worden. De komende weken worden de CITO’s
afgenomen en kan bekeken worden hoe het ervoor staat met het kennisniveau van de kinderen op de
verschillende vakken.
De vraag leeft of ouders tops en tips kunnen delen met Geert Jan nu zij onderdeel zijn geworden van de
leeromgeving van de kinderen. Geert Jan ontvangt graag alles per mail.
De vraag leeft wanneer alle kinderen weer ook op vrijdag les gaan krijgen op school. De
verwachting/hoop is dat dit vanaf 9 april weer mogelijk is. Het streven is dat we na de Pasen alle lessen
weer fysiek in de klas geven, mits de maatregelen het toelaten.
7. Actiepunten n.a.v. vorige vergadering
- MR jaarplanning aanpassen en op de site plaatsen: gedaan door Geert Jan
- Vergaderdata plaatsen in Schoudercom: is gedaan door Geert Jan
- GMR agenda delen met MR : onduidelijk of dit gelukt is door Esther
- Ouders informeren over Sinterklaasviering : kan er vanaf
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Actiepunten voor de volgende vergadering:
- Iedereen mailt feedback op schoolplan aan Geert-Jan de komende twee weken
- Stukje voor nieuwsbrief: maakt Lobke
- GMR agenda delen met MR: Esther?
-

Volgende vergadering 13 april 2021 19:30

