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01-10-2019
We hebben teruggeblikt naar de ouderavond van 12 september. We waren
positief verrast door het aantal ouders dat ons kraampje bezocht had. Wij
vonden het fijn om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan. We
hebben het ook gehad over het pestprotocol. Komende weken gaan de
kinderen van groep 5 t/m 8 vragenstrips invullen en ouders de vragenlijsten.
Ook de leerlingenraad is bezig met het organiseren van ‘anti-pestmiddagen’. Verder hebben we gesproken over een cursus waar we ons als
MR in willen gaan verdiepen. Hier gaan we ons de komende weken verder
op oriënteren.
19-11-2019
In de MR-vergadering is het afgelopen voorzittersoverleg met de GMR
besproken. Dit is het overkoepelend overleg van alle MR-en uit onze
stichting Condor. De GMR wilde graag weten hoe er over stellingen
gedacht werd waarmee zij bezig zijn. Het is goed om eens per jaar samen
te komen en van elkaar te leren. Wat betreft onze eigen school hebben we
het traktatiebeleid besproken en meegedacht hoe we het muziekonderwijs
kunnen voortzetten nu dat niet meer gesubsidieerd wordt. Ook is de
ouderbijdrage besproken, die door de Oudervereniging (OV) voor komend
jaar is verhoogd. We zijn in gesprek over afstemming en communicatie
tussen OV en MR met het doel elkaar aan te vullen en te versterken. Ook
zijn de evaluatie van het jaarplan en de wijzigingen in de nieuwe schoolgids
met ons gedeeld. Daarnaast bleek er interesse te zijn van een ouder om als
toehoorder bij een deel van de MR-vergaderingen aanwezig te zijn. Dit was
een prettige aanvulling, fijn als er zo extra meegedacht wordt. Dit was de
laatste vergadering dat Maud (moeder van Quinten en Lauren) deel uit
maakte van ons MR-team. Fijn dat je nog wat langer in de MR bleef. Dank
je wel voor je inzet de afgelopen jaren. Ook Sylvia (leerkracht groep 3 en 12C) gaat de MR verlaten omdat zij een baan heeft gevonden op een andere
school. Heel veel succes Sylvia en dank je wel voor je vele MR-jaren.

03-03-2020
Schoolgids en jaargids èn schoolplan en jaarplan zijn uitgebreid besproken.
Praktische zaken over de Biezenkamp vind je in de schoolgids en
bijbehorende jaargids. In het schoolplan en bijbehorend jaarplan vind je de
visie op het onderwijs op de Biezenkamp. De MR heeft ingestemd met deze
documenten en ze zijn binnenkort op de site te vinden. We hebben
meegedacht over de informatie voor ouders van wie de kinderen die
deelnemen aan het kangoeroethema. Dit bleek onvoldoende helder te zijn
voor ouders en moeilijk terug te vinden op de website. De website bleek
überhaupt aan vernieuwing toe, dat heeft één van de MR-leden met Rini
opgepakt.
Op 1 april, 23 april, 3 juni en 23 juni 2020 heeft de MR online vergaderd in
verband met Covid’19. We hebben voornamelijk gesproken over de gang
van zaken en het reilen en zeilen op De Biezenkamp in relatie tot het
coronavirus, zoals de communicatie naar de ouders, aan te leggen
looproutes door school, hygiëneregels, hanteren richtlijnen RIVM, het
thuisonderwijs en de invulling van de dagdelen toen de kinderen weer deels
naar school mochten. Daarnaast is de nieuwe formatie van het komende
schooljaar meerdere keren besproken, waarbij Jolanda drie voorstellen aan
ons presenteerde waaruit we unaniem met één voorstel hebben ingestemd.
Ouderleden Jorine de Witt (moeder van Rune) en Astrid Reinders (moeder
van Isabella en Elise) verlaten na dit schooljaar de MR, omdat Jorines
zittingstermijn is afgerond en Astrids kinderen vanwege een verhuizing naar
een andere school gaan. Jorine en Astrid bedanken wij voor hun inzet en
toewijding! Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe ouderleden bij de start van
het nieuwe schooljaar. Hiervoor is een oproep gedaan in de Hallo. Er
komen veel enthousiaste reacties. Ook ouderlid Suzanne Kooij (moeder
van Maartje en Linde) geeft aan te stoppen met de MR-taken in verband
met carrièremogelijkheden. De geïnteresseerde nieuwe ouders zullen
worden uitgenodigd voor de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar.

