NOTULEN MR VERGADERING
Vergadering 2 februari 2021
Vergadering via Skype
Aanwezig:
Vanuit oudergeleding
Cissy Markides (voorzitter)
Wietske Arema (secretaris)
Melissa van Daalem
Semin Suvarierol Hoen
Vanuit directie:
Ellen Dijkstra
Vanuit personeelsgeleding:
Laura Boskamp
Annette Boere
Daniëlle van Waardenburg

1. Opening
De vergadering wordt geopend.
2. Notulen vorige vergadering
Notulen zijn goedgekeurd.
3. Agenda
De agendapunten Focus PO en de Schoolstraat worden toegevoegd.
4. Hoe gaat het met de docenten, leerlingen en ouders op school
We hebben uitgewisseld hoe het met iedereen gaat. We zijn blij dat de scholen weer opengaan.
5. Digitaal onderwijs: ervaringen en verbeterpunten
Ervaringen:
Leerkrachten: Teams werkt goed, het is de afgelopen weken ook een groeiproces geweest. De mappen
in Teams worden inmiddels overzichtelijk gestructureerd en tussen de parallelcollega’s wordt veel
samengewerkt. We moeten creatief blijven en zorgen voor voldoende afwisseling. De leerlingen gaan
goed om met Teams, ze zijn handig geworden in het delen van foto’s en plaatjes en een aantal
leerlingen werkt in de breakoutrooms.
Ouders: Zij hebben ook hun weg moeten zoeken in Teams en de mappenstructuur. Ze zien een
duidelijke verbetering t.o.v. vorig jaar en de progressie in de filmpjes die in Teams worden geplaatst. De
creatieve opdrachtfilmpjes zijn erg leuk. Complimenten voor de leerkrachten!
Verbeterpunten:
Kleuters: De kleine groepjes werken goed en het is leuk om de diverse leerkrachten in actie te zien.
2x per week wordt als weinig ervaren. Voorstel om iedere dag met een korte aftrap via Teams te
beginnen. Bijvoorbeeld met de uitleg van de werkjes van die dag en een korte terugblik op de
activiteiten van de vorige dag. Dit geeft ritme en structuur.
Midden- en bovenbouw: Het opstartmoment werkt goed.
-Roosters van school worden door leerlingen thuis soms strak aangehouden, daarom graag voor alle
groepen hetzelfde voorbeeldrooster, om discussie thuis te voorkomen.
-Het geven van instructie liever vaker via Teams, i.p.v. via een filmpje.
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Reactie leerkrachten:
De leerkrachten zoeken hier steeds een andere vorm voor. De ene keer is het beter een nieuwe
strategie aan te leren via een filmpje (die leerlingen kunnen herhalen) en de andere keer wordt voor live
via Teams gekozen. Het is ook afhankelijk van de groep.
-Deze periode hebben we geen gymfilmpjes geplaatst op Teams, dit gaan we een volgende keer weer
doen.
School: Evaluatie en handboek thuisonderwijs: de leerkrachten schrijven per leerjaar hoe het
thuisonderwijs is georganiseerd in de afgelopen periode. We gebruiken de bevindingen voor het
handboek: thuisonderwijs en onderwijs op afstand. De tips van MR worden hierin meegenomen.

6. Hoe is het met de noodopvang op school
Op de Bergse Zonnebloem worden wekelijks 95 leerlingen opgevangen. Per dag komen er ongeveer 80
leerlingen. De leerlingen worden verdeeld over vier groepen verdeeld; leerjaar 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. De
afgelopen tijd is dit goed gegaan, er is niemand ziek geworden.

7. Terug naar school: per 8 februari of later
We beginnen weer op 8 februari. In de persconferentie is gezegd dat als er 1 kind in de groep corona
heeft de hele groep in quarantaine moet en getest moet worden. De MR leden hebben hier ieder hun
eigen mening over, het is complex. Ellen wacht op de reactie van BOOR over de precieze afspraken.
Wanneer BOOR de afspraken bekend heeft gemaakt, zal Ellen deze communiceren naar de ouders.
8. Plannen voor terug naar school: extra maatregelen/regels, inhaalslag achterstand, etc.
Maatregelen:
In de lokalen zal flink geventileerd worden, aan de kinderen wordt gevraagd laagjes te dragen, zodat ze
het niet te koud/warm hebben.
De fietsnietjes zijn geplaatst, dit betekent dat de stoep erachter waar de ouders staan, wat breder is en
de kinderen makkelijker naar hun ouders kunnen lopen.
De midden-toetsen worden afgenomen in de tweede week na de voorjaarvakantie, bij de kleuters nog
iets later. De midden-toetsen zullen aangeven waar de kinderen staan en waar extra begeleiding op
moet worden ingezet.
Bij groep 8 worden de midden- en eindtoetsen afgenomen.
9. Focus PO
Dit is in ontwikkeling. Binnenkort wordt een aantal leerkrachten uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst. Focus PO is een leerlingvolgsysteem waar de doelen van de groepen 1-8 in kaart
worden gebracht. Als een leerling een doel heeft gehaald, wordt het aangeklikt, wanneer een doel nog
niet is bereikt, wordt aangegeven welke stof je kan aanbieden. Alle doelen worden per vak in kaart
gebracht. Focus PO geeft een duidelijk startmoment in de volgende groep, het geeft per kind overzicht
van de behaalde doelen en dus ook de doelen die nog gehaald moeten worden. Kinderen kunnen er zo
niet tussendoor glippen.
Indien het besluit wordt genomen dat de Bergse Zonnebloem met de uitgebreide versie van Focus PO
gaat werken, starten wij in juni 2021 (na het afnemen van de CITO E toetsen). Het vak rekenen staat dan
als eerste gepland.
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10. Schoolstraat
De Schoolstraat wordt met 2 maanden verlengd. De Gemeente Rotterdam draagt de kosten. We gaan
kijken of het nodig zal zijn om de Schoolstraat over 2 maanden opnieuw te verlengen, i.v.m. de kosten
zou dit met hulp van vrijwilligers moeten. Ellen zal hierbij de hulp van de ouders van de MR vragen, om
een pole van ouders te vinden die ’s middags de Schoolstraat willen bemannen. Lukt dit niet, dan houdt
de Schoolstraat op. Het gaat om minimaal 2 (liever 4) ouders die van 14.45 tot 15.15 uur aanwezig zijn.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de weg af te zetten, de gemeente kan hierover meedenken en
adviseren. De uitslag van de Schoolstraat enquête is nog niet bekend. In Den Haag wordt al gewerkt met
vrijwilligers, daar moeten wij ook naar toe.

11. W.v.t.t.k.
Verzoek vanuit de oudergeleding om de adviezen betreffende het weer opengaan van de scholen vanuit
BOOR duidelijk te communiceren. School verstuurt de informatiebrief naar ouders wanneer alle
adviezen compleet zijn. Daarnaast kan er verwezen worden naar de websites waar de informatie staat.
12. Sluiting
Volgende vergadering: maandag 8 maart 2021
Notulist: Melissa

3/3

