NOTULEN MR ’t Bijenveld

Notulen 2e MR 2021-2022
Datum: 8 november 2021
Aanwezig: Niek, Hanke, Margo, Monique en Sandor

Gemaakte afspraken:
Wie
Margo

Wat
- Overzicht data
tussenmetingen
lezen, taal/spelling en
rekenen op te vragen
bij Judith, Janna en
terug laten komen in
de MR.

Wanneer af
24 januari 2022

Gereed/niet gereed
gereed / niet gereed

24 januari 2022

gereed / niet gereed

Voor iedere MR-vergadering

lopende het jaar

Melden indien van toepassing

lopende het jaar

Voorafgaand aan ieder Bzzzletin

lopende het jaar

Iedere MR-vergadering

lopende het jaar

zsm

gereed

- Toelichten Nationaal
Cohort Onderzoek

24 januari 2022

gereed / niet gereed

- In ieder Bzzzletin
'item' MR toevoegen.
Inhoud afstemmen
met Margo.

Voorafgaand aan ieder Bzzzletin

lopende het jaar

24 januari 2022

gereed / niet gereed

- Nationaal Cohort
onderzoek terug laten
komen op de MR
- Memo in Bzzzletin
openbare MRvergadering
- Melden wanneer
tijdschrift MR er weer
is.
- Item MR afstemmen
met Judith/Monique

Sandor

Monique

- MR-vergadering
starten met afspraken
vorige vergadering
- toevoegen MRvergadering 9 mei ipv.
25 april.
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- aanleveren beleid
inductiefase
24 januari

gereed / niet gereed

- informeren wanneer
het volgende
tevredenheidsonderzoek plaatsvindt
Notulen 1e MR 27 september 2021
De gemaakte afspraken zijn allen uitgevoerd. Beleid inductiefase wordt doorgestuurd.

Update corona/ tekort aan invalleerkrachten / effecten op de werkvloer
Monique praat de MR bij. Leerlingen die in quarantaine zitten, volgen online onderwijs. Daar waar
nodig en mogelijk geeft de leerkracht vanuit huis onderwijs terwijl de leerlingen onder toezicht (en
begeleiding indien nodig) op school aanwezig zijn.
Er wordt een beroep gedaan op ieders flexibiliteit, creativiteit en begrip.
In overleg met de MR is besloten geen ouders meer in de school toe te laten om kinderen weg te
bregen. Dit ivm de oplopende coronabesmettingen.
Monique praat de MR bij over het testbeleid en de reden van testen bij leerkrachten (o.a.
verkoudheid).

Inzet NPO-gelden
De inzet van NPO-gelden blijven zoals deze nu is. Concreet begeleiden Janna, Judith en Carmen
individuele leerlingen al dan niet in kleine groepjes. De eerste tussenmeting voor rekenen,
taal/spelling en lezen hebben plaatsgevonden. De opbrengsten worden met de MR gedeeld.

Nationaal Cohort onderzoek
Ieder jaar publiceert het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs rapportages voor het po en vo. Deze
rapportages zijn gebaseerd op gegevens van DUO en het CBS en geven inzicht in de instroom,
doorstroom en uitstroom van verschillende groepen leerlingen en geeft daarmee inzicht in de
kwaliteit van het onderwijsbeleid. In de volgende MR-vergadering komt dit onderzoek terug en volgt
een verslag ervan in de volgende notulen (na 24 januari 2022).

Situatie brood en spelen
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Monique praat MR bij over de situatie van Brood & Spelen. Inmiddels zijn middels een schrijven de
ouders geïnformeerd.
Info-avond
Monique heeft contact gehad met Fides over een inhoudelijk informatie-avond voor ouders en
leerkrachten. Gezien de huidige ontwikkelingen m.b.t. Corona is deze avond 'on-hold' gezet. Wordt
vervolgd.

GMR
Hanke heeft het verslag van de GMR-vergadering toegestuurd. Daarover zijn geen
opmerkingen/vragen. Het meest recente GMR-verslag volgt.

Jaarverslag MR
Het jaarverslag MR 2020-2021 is afgehandeld met de toenmalige bezetting van de MR. Het verslag is
te lezen op de website van 't Bijenveld.

Rondvraag
Wat is de SCOL?
De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie,
welbevinden en sociale veiligheid. Het SCOL-pakket bestaat uit een softwareprogramma,
ondersteund door een configuratiehandleiding en een inhoudelijke gebruikershandleiding. Het
meetinstrument SCOL is wetenschappelijk onderbouwd en voldoet aan de kwaliteitseisen die de
Onderwijsinspectie stelt.
De SCOL wordt in alle groepen afgenomen. Dit doen de leerkrachten. Vanaf groep 6 hebben de
leerlingen hun eigen vragenlijst. Ook deze vullen zijn in. Uit de resultaten zijn groepsintervernties te
filteren, maar ook op individueelniveau kan hulp geboden worden.
Directie en IB monitoren de SCOL-lijsten en de resultaten daarvan.
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