Notulen MR Antoniusschool: 11 februari 2020
Start: 19.30u

Aanwezig:
Oudergeleding – Renske Peters, Margriet Zethof
Personeelsgeleding – José van der Laan (voorzitter), Erica Hermans, Leonore Melkert
Afwezig met kennisgeving: René Groen, Allard Kernkamp en Mariëtte Rijneveld
1. Opening/agenda vaststellen
Welkom door José, Leonore is notulist.
2. Notulen van 25-11-2019 en 20-01-2020
De notulen zijn goedgekeurd.
Scholing: Erica is er mee bezig. Na de vakantie prikt ze een datum/tijd in overleg met de
deelnemers. Duurt 3 uur. Leonore vraagt de namen op van de MR leden van De Oosteinder en de
Jozefschool die ook mee willen doen.
3. Binnengekomen post/mail
MR magazine 8
MR magazine 1
Info MR nummer 4
Margriet neemt ze mee.
4. GMR vergadering d.d. 20-01-2020
Beleidsplannen besproken
- Aannamebeleid
- School protocol calamiteiten
- Echtscheidingsprotocol
- Conceptbegroting 2020-2023
5. Mededelingen team/PMR
Evaluatie staking: Op donderdag zijn er 12 mensen geweest die een rondleiding wilden omdat ze
interesse hadden in het onderwijs. De achtergrond van deze mensen zijn divers. Wij hebben nog
een vacature open voor Intern Begeleider. Per 1 februari zijn er twee leerkrachten gestart en een
Lio-stagiaire. Op vrijdag eerst een gemeenschappelijk start over de kwaliteit van het onderwijs.
Daarna tijd voor werken aan kwaliteit voor je groep. Ouders MR geven aan dat ze bij ouders horen
dat ze wat meer stakingsmoe worden. Ouders begrijpen wel dat er wat gedaan moet worden. Fijn
dat donderdag in het teken stond van het onderwijs positief in beeld brengen en betrokkenen
konden komen kijken. Of er nog gestaakt gaat worden, is nog niet duidelijk. Er wordt nagedacht
over een andere indeling van de PABO. Mogelijk helpt dat ook.
Studiedag (maandag 24 februari): ‘juf Bianca’ komt de leerkrachten van groep 1-2 inspireren. Ze is
schrijver van boeken, bedenker van materialen en ze kijkt mee hoe het onderwijs/visie van het
kleuteronderwijs: spelend leren verder uitgewerkt kan worden.
Voor groep 3-8: zij bespreken de nieuwe rekenmethode die mogelijk gaat komen. Wat zijn de
bevindingen van het uitproberen van twee methodes? En zij bekijken de trendanalyses van vakken
zoals rekenen en spelling.
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Woensdagmiddag 4 maart: studiemiddag vanuit de gemeente. André Kuipers komt inspireren
onder andere over techniek.
Amstelrondedag: vanuit de Antoniusschool waren een aantal collega’s aanwezig bij deze dag. Die
wordt door het Samenwerkingsverband georganiseerd. Dit is een themadag in het kader van
passend onderwijs. Er komen gastsprekers en er zijn verschillende lezingen.
Leerlingenraad: We gaan met de leerlingen van groep 6 tot en met 8 dit uitproberen.
Volgende vergaderingen:
 Maandag 2 maart 2020 is de volgende GMR vergadering gepland.
 Dinsdag 31 maart 2020 is de volgende MR vergadering gepland.
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