Notulen

Medezeggenschapsraad Wespennest
Donderdag 9 april 2020 - 19:00
Locatie: Microsoft Teams
Aanwezig: Erik, Prajna, Klaas, Lucia, Anouk, Jessica
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Onderwerp
Notulen, doorgenomen, actiepunten vorige vergadering besproken, bepalen
notulist
Vaststellen agenda, ingekomen stukken
MR overleg met directeur (of ‘vervanging uit team’)
Coronacrisis – thuisleren kinderen
 Wespennest is snel overstapt op leren-op-afstand
 Klein aantal laptops uitgeleend (<10)
 Alle kinderen zijn in beeld, extra aandacht voor kinderen met (leer)risico’s
 Kleine groep opgevangen op school en Tinteltuin met ouders in cruciale
beroepen (max ca 10 kinderen)
 Medewerkers lijken een modus gevonden te hebben, weinig/geen klachten
van ouders; waar zaken niet goed liepen is gezocht naar oplossing
 Wat meer aandacht voor persoonlijk contact, sociale activiteiten, veilige
apps voor communicatie
Kwaliteitsplan
 Wespennest staat (nu echt) met onvoldoende op website van
onderwijsinspectie. Er zijn veel en goede stappen doorlopen tot verbetering,
maar is nu erg lastig om door te pakken.
 Focus om kern-KPI’s goed te krijgen: kindvolg- en verbetersysteem,
didactisch handelen.
 Aanvraag goedgekeurd voor extra budget via VLOA (voo concierge,
verrijking, beweging, cultuur) en Teambeurs (voor
‘klassekracht’/respectaanpak, kwaliteitscoaching/didactisch handelen,
gedragscoach.
 Keuze voor nieuwe rekenmethode die weer volledig digitaal ondersteund
wordt (Pluspunt/Getal&Ruimte Jr). Start vanaf volgend schooljaar.
 Verbetering ICT met nieuwe computers voor medewerkers en kinderen
 Voorzichtige start van (interne) discussie over betere leerstructuur, formatie,
opbouw klassen en lessen.
Nieuwbouw
 Nieuwbouw planning is gemaakt. Plan is om in/voor de zomer te starten en
volgend jaar zomer 2021 op te leveren.
Begroting
 Begroting lijkt rond voor komend jaar met extra budget uit knelpuntenpot,
Teambeuars, Vloa en werkdrukmiddelenpot.
 Er lijkt ook budget voor fris nieuw interieur voor nieuw gebouw.
MR overleg zonder directeur
N.v.t.

Vergaderschema – resterend
Do 23 april 2020 - 19:00 -> extra MR vergadering
Di 19 mei 2020 - 19:00
Di 16 juni 2020 - 19:00

Actie
Erik notulist

Voor
Teambeurs
is
instemming
MR nodig.
Voor
volgende
vergadering.

