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Opening
Mededelingen

Notulen 8-10-2020
OPR

Bram heet iedereen welkom via Teams.
- Bram legt uit wat we doen met leerlingen die corona hebben
of in quarantaine moeten: Telefonisch contact met ouders
binnen 2 dagen. In unit ¾ krijgen ze een werkpakket thuis
gebracht. In de bovenbouw krijgen ze online de taken waar ze
aan kunnen werken. Daarnaast tussendoor contact met de
leerling: hoe gaat het/lukt het?
- Ouderenquête wordt een jaar verschoven, omdat in de eerste
lockdown de geplande leerlingenquête niet door kon gaan.
Daarnaast werken we nu in de tijdelijke huisvesting, waardoor
de continuïteit van de enquête niet gewaarborgd kan worden.
Ouders hebben wel de mogelijkheid om tijdens de kindoudergesprekken vragen te stellen of hun bevindingen te
delen.
- MT bekijkt hoe wij ons als school kunnen laten zien: waar wij
als Den Doelhof voor staan en waar we mee bezig zijn:
procesgericht onderwijs (voorbeeld twee leerlingen van unit 8
die bij de burgemeester zijn geweest).
Notulen van 8 oktober 2020 zijn nog niet goedgekeurd, i.v.m.
tijdgebrek. Dit komt de volgende keer op de agenda.
- Er is een activiteitenplan opgesteld binnen het
SamenWerkingsVerband voor hoogbegaafde leerlingen die
naast hun hoogbegaafdheid ook nog bijv. dyslexie of
gedragsproblemen hebben, waardoor ze dreigen thuiszitters te
worden.
- Er is besproken wat er wordt gedaan met thuiszitters
(thuiszitter is een leerling die 4 weken ongeoorloofd afwezig is).
Plan wordt besproken in overleg met de ouders,
zorgcoördinator en leerplichtambtenaar (en overleg jeugdzorg).

- Nieuwe website SamenWerkingsVerband komt dit jaar online.
Begroting 2021
We bekijken samen de begroting van 2021.
Bram formuleert een beargumentatie betreft de begroting en
mailt het door. Daarna wordt dit gedeeld met de directeur.
Voortgang
De planning is nu dat het nieuwe gebouw opgeleverd wordt in
nieuwbouw
de laatste schoolweek voor de grote vakantie.
Eerste opzet
Bram licht de eerste opzet van het speelterrein bij het nieuwe
speelterrein
schoolgebouw toe.
Vakantierooster 2021- De OMR stemt in met het vakantierooster, waarbij 25 mei (dag
2022
voor Hemelvaart) wordt verplaatst naar 7 juni (dag na
Pinksteren).
DIA-toetsen
We onderzoeken dit jaar of we volgend schooljaar willen gaan
werken met DIA (adaptieve toetsen) ter vervanging van CITO.
Bianca legt dit de volgende vergadering verder uit.
Rondvraag
- Vragen en tips over het SOP die zijn aangeleverd door de MR,
worden bewaard en bij de volgende aanpassing meegenomen.
Wat koppelen we
- eerste opzet speelplaats
terug naar onze
- OMR stemt in met het vakantierooster 2021-2022
achterban?
- begroting 2021 is besproken (en goedgekeurd)

