
1. Vergadering MR 't Span

Datum : 11-02-21
Aanwezig : Petra Bakker (directie), Maryanne Wittink, Ester Tijsen, Kelly

Jansen, Johan Bouwhuis (oudergeleding), Arnoud Vooijs
(oudergeleding) en Siegrid Beneker (oudergeleding)

Afwezig : -
Locatie : Beeldbellen
Tijd : 15:00 uur

Agenda

1. Opening, goedkeuren vorige notulen

De notulen van de vorige vergadering is goedgekeurd.

2. Ingekomen stukken

Er zijn geen nieuw ingekomen stukken. I.v.m. digitale vergaderingen is het
belangrijk dat nieuw ingekomen stukken goed worden gedeeld.

3. Bijpraten corona

Bijna alle leerlingen zijn weer in school.
De periode van onderwijs op afstand was intensief. De leerkrachten zijn
positief over het werken in de Google Classroom.
Leerlingen werken in hun eigen bubbel. Ze hebben geen contacten met
andere klassen, niet in de school en niet tijdens het buitenspelen.

We benoemen de discussie over leerachterstanden bij leerlingen. Alle
leerlingen van Nederland maken hetzelfde mee. Leerlingen kunnen geen
achterstand hebben ten opzichte van zichzelf.

Hoe is de doorstroom naar het voortgezet onderwijs? Het voortgezet
onderwijs moet hier ook op inspelen. Het team van ‘t Span heeft kansrijk
geadviseerd voor de leerlingen van groep 8 (de groei van de toetsen van
M6-E6-M7 heeft hier een grote rol ingespeeld).

4. Afname Cito toetsen

Waar hebben de leerlingen en de leerkrachten van ‘t Span het meeste baat
bij? Leerlingen: instructies op allerlei verschillende niveaus. Leerkrachten:
Inzicht in hiaten van leerlingen.
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Voorstel van IB: afname toetsen van cito Rekenen en Spelling (en technisch
lezen bij leerlingen dyslexiedossier). Hiaten kunnen hierbij geanalyseerd
worden, waarop een plan van aanpak wordt gemaakt.
Dit voorstel wordt nog besproken in het team. De MR staat achter dit
voorstel.

Op Surplus-niveau gaan de IB met elkaar in overleg hoe de cyclus van
Plan-Do-Check-Act weer opgezet kan worden.

5. Komende twee studiedagen

Vanwege de lockdown kan de opzet van de Surplusdag op 19 maart niet
doorgaan. Surplus heeft besloten dat deze dag wordt geannuleerd.

Op de studiedag van 1 maart wordt normaliter de trendanalyse besproken.

De voorkeur van het team gaat uit naar het intrekken van beide studiedagen,
doordat de inhoud van deze dag niet meer relevant is. De MR gaat hiermee
akkoord.

6. Begroting

Er worden in het team gesprekken gevoerd over de formatie van schooljaar
2021-2022. We hebben 8 groepen en ambulante tijd.

7. W.v.t.t.k.

In verband met het vernieuwde protocol van PO-raad is het voor de
leerkracht van groep 1-2 met een zwangerschap van boven 28 weken niet
mogelijk om aanwezig te zijn op school.
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