Notulen MR-vergadering
05-11-2020, 19:30 uur

Aanwezigen: Clasien, Janneke, Ties, Marianne, Noortje, Marijke en Miriam
Afwezig: Naomi
Ouders/ Toehoorders: 1. Opening
Marianne opent de vergadering en verwelkomt de MR-leden en de directie.
Naomi is ziek en sluit daarom niet aan bij deze vergadering.
2.
-

Rondvraag

3. Vanuit directie
SKOBOS leerling administratiesysteem
Op SKOBOS-niveau is men in een werkgroep bezig met het uitzoeken hoe een leerling
administratiesysteem eruit zou moeten zien. Inventarisatie bij directeuren en leerkrachten is al
gedaan. Nu gaat elke school bij eigen MR inventariseren (wensen van ouders). Dit komt terug bij
punt 12.
Mevolution
Mevolution is een digitaal portfolio. Vanaf november 2020 starten leerkrachten en directie van de
Fonkeling met dit instrument (gericht op competenties, aansluitend bij ontwikkelgesprekken). In
januari 2021 starten de groepen 5 t/m 7 met het leerling portfolio. Dit komt voort uit de SKOBOS
studiereizen waarna leerlijnen zijn uitgewerkt in Mevolution.
Mevolution is een los programma, maar wordt nu nog gekoppeld aan ESIS. Ouders kunnen in een
later stadium hier inzicht in krijgen.
Corona
Protocol m.b.t. corona-maatregelen zijn weer aangepast. Vorige week in Nieuwsmail gestaan.
Liesbeth, bestuurder, heeft een bericht hierover naar alle collega’s gestuurd om nog eens kritisch
naar het protocol te kijken. Aantal zaken zijn op de Fonkeling wat scherper weggezet, zoals bijv.
aantal personen in personeelskamer, studiedagen van 16 en 17 november zijn online, leerkrachten
kunnen thuis werken na schooltijd mits de thuissituatie zich hiervoor leent, externen zijn welkom als
ze bijdragen aan de ontwikkeling van school / groepen / kinderen. Werkgroepen en vergaderingen
worden online gehouden, mits de projectleider kan organiseren dat het wel binnen school kan (met
inachtneming van de corona-maatregelen).
Zijn er veel besmettingen onder collega’s? Alleen collega’s die in quarantaine moesten vanwege
bron- en contactonderzoek.
4. Notulen vergadering 22-09-2020
Noortje verstuurt de notulen weer naar de geïnteresseerde ouders.
5. Notulen ouderraad
Notulen OR 30-09-2020 doorgenomen.
6. Nieuws vanuit de GMR
Jaarverslag GMR 2019-2020 staat in Teams. We nemen dit mee naar de volgende MR-vergadering.
Naomi deelt het jaarverslag GMR 2019-2020 in Teams MR Fonkeling.

7. Binnengekomen post
De post wordt gerouleerd:
- MR Magazine nummer 7, november 2020
8. SKOBOS Teams nieuws
We nemen de SKOBOS berichten kort door.
9. Werkdocumenten worden doorgesproken
- Financieel jaarverslag en begroting -> Miriam
- Huishoudelijk reglement -> Naomi
- Jaarwerkplan -> Ties
- Jaarverslag -> Marijke en Noortje
De documenten zijn akkoord en zijn opgeslagen in Teams.
10. Artikel NOS
Artikel van nos.nl m.b.t. de lunch: https://nos.nl/l/2349315. Veel positieve effecten. Verrassend dat
het ook iets doet met de sfeer gedaan heeft. Willen we als MR hier nog iets mee?
De trommeltjes van de kinderen zijn goed, gevarieerd gevuld.
We doen hier verder niets mee.
11. MR-Academie
Miriam vertelt. Zie verslagje in Teams MR -> Bestanden.
We nemen dit punt mee naar de volgende MR-vergadering.
12. Leerlingadministratie- en volgsysteem; vraag aan oudergeleding MR
SKOBOS onderzoekt m.b.v. een interne projectgroep waar een leerlingadministratie- en volgsysteem
in de toekomst aan moet voldoen. In zo’n systeem slaan scholen allerlei gegevens m.b.t. de
ontwikkeling van leerlingen op. Denk dan aan verslaglegging van gesprekken, toetsresultaten,
onderzoeksverslagen, ziekmeldingen, adresgegevens, enz. Op dit moment gebruikt SKOBOS het
systeem ESIS. Het onderzoek willen we vanuit diverse geledingen belichten, zoals college van bestuur,
schooldirecteuren, leerkrachten, intern begeleiders, maar ook ouders. Vandaar de vraag aan de
MR om bij de oudergeleding te inventariseren waar volgens hen een leerlingadministratie- en
volgsysteem aan moet voldoen.
Wat verwacht je in de rol van ouder van een dergelijk systeem, wat wil een ouder erin vinden/ermee
kunnen?
Oudergeleding van de MR (2 personen) geeft aan eigenlijk geen behoefte te hebben aan een
volgsysteem waar zij in kunnen.
Mogelijk is het voor ouders nog fijn om bijv. een verslag van een overleg in te zien. We vragen ons
dan wel weer af of ouders dan nog om verduidelijking vragen, aanvullingen / wijzigingen willen doen,
etc. MR vraagt zich af of dit dan de werkdruk verhoogd van de leerkrachten en/of het onderwijs
hiervan zal verbeteren…
Naomi wordt nog om input gevraagd.
13. Punten jaarwerkplan
Allen aan bod gekomen.
14. Etentje MR
Kan helaas nog niet plaatsvinden i.v.m. Corona-maatregelen.

15. Stukje opstellen voor in de Nieuwsmail van donderdag 12 november
Nieuws van de MR
Op donderdagavond 5 november heeft de MR via Teams een vergadering gehouden. Eén van de
belangrijkste zaken die besproken zijn, zijn de verwachtingen waar een nieuw leerlingadministratieen volgsysteem in de toekomst aan moet voldoen. Vanuit de directie zijn de aangescherpte coronamaatregelen nogmaals toegelicht (beschreven in de Nieuws brief van 5 november), daarnaast zijn het
leerkrachtportfolio en het leerlingportfolio waarmee de school gaat werken besproken. Nadere
informatie hierover volgt nog. Het belang van een gezonde lunch voor kinderen is besproken. De
meeste kinderen krijgen een gezonde, gevarieerde lunch mee. De MR-werkdocumenten zijn
geactualiseerd.
De volgende MR-vergadering staat gepland op: woensdag 20 januari 2021 om 19:30 uur. Dit zal een
online vergadering via Teams zijn. U bent van harte welkom.
16. Datum volgende MR-vergadering
We hebben de volgende data voor dit schooljaar:
- woensdag 20 januari 2021 om 19:30 uur
- maandag 15 maart 2021 om 19:30 uur
- donderdag 29 april 2021 om 19:30 uur
- dinsdag 18 mei 2021 om 19:30 uur
- woensdag 23 juni 2021 om 19:30 uur
17. Sluiting
Marianne sluit om 21:15 uur de vergadering.

