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Kort verslag MR-vergadering 19 januari 2021

Op 19 januari heeft de MR van de Beatrixschool vergaderd. De volgende onderwerpen zijn behandeld:
Sluiting per 15 december/thuisonderwijs
Vanaf 15 december zijn de basisscholen helaas weer gesloten. Na de kerstvakantie is er gestart met
thuisonderwijs. De personeelsgeleding deelt de ervaringen met de oudergeleding. Er is veel geleerd vanuit de
eerste lockdown en het omschakelen naar thuisonderwijs is sneller en efficiënter opgepakt. Het online contact
met de kinderen via meetings en instructies verloopt over het algemeen goed. De leerlingen zijn zo goed als
allemaal aanwezig. Er is contact met alle kinderen. Vanuit de oudergeleding worden er complimenten aan het
team gegeven. Wel wordt er aandacht gevraagd voor de ouders die het eigen werk combineren met
thuisonderwijs, het is een pittige opgave. Ervaringen bij de onderbouw zijn dat er soms wel veel schoolwerk is.
Ouders moeten hier continue bij begeleiden. Bij de bovenbouw pakken de meeste leerlingen het goed
zelfstandig op.
De noodopvang en opvang van kwetsbare kinderen is aanzienlijk meer dan in de eerste lockdown. Het
opvangen in de eigen klassen wordt door de personeelsgeleding als positief ervaren.
De oudergeleding informeert hoe het team er in staat bij het heropenen van de school in combinatie met de
“Engelse” mutatie variant. Het houdt het team zeker bezig. Er is vooral behoefte aan duidelijkheid. Nu blijft het
moeilijk te bepalen of het echt veilig is en dat geeft een minder gerust gevoel.
Samenvatting audit Zuilenstein
De MR heeft een samenvatting van de audit Zuilenstein ontvangen en besproken. De resultaten vanuit de
audit worden door het team herkend. Er is een actielijst opgesteld en er worden door het team punten
opgepakt. Externe organisaties geven hierbij ondersteuning.
Tevredenheidspeiling 2021
In de loop van het schooljaar volgt de tweejaarlijkse tevredenheidspeiling. De MR gaat zich hierop
voorbereiden om vragen (MR-gerelateerd) aan te leveren. De directie stelt de vraag om actief mee te denken
over de invulling van de peiling. Het afgelopen en huidige schooljaar zijn niet te vergelijken met een regulier
schooljaar en hier moet de vraagstelling wel op aangepast worden. De MR vraagt of het mogelijk is om de
peiling breder te kunnen invullen, afgelopen jaren was het alleen mogelijk om voor 1 leerling de peiling te
kunnen invullen.
Rapporten
De MR informeert naar de stand van zaken van het rapport (volgen individuele leerlijn van de leerling). Dit is
nagenoeg klaar. Er moeten nog een paar laatste besluiten worden genomen.
Overig
De volgende onderwerpen zijn verder besproken:
• Begroting Beatrixschool 2021;
• MR-doelstellingen;
• Voorbereidingen verkiezingen ouderlid Zuilenstein vanaf schooljaar 2021/2022;
• Schoolkamp Zuilenstein & Wijkersloot:
- Wijkersloot groep 8 gaat dit schooljaar niet op kamp (alternatieven)
- Zuilenstein vanaf het schooljaar 2021/2022 gaat alleen groep 8 op kamp

