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Open vergadering 19.30-21.00 – mr leden & directie
1. Welkom
2. Notulen en actielijst mr
Wijzigingen en aanvullingen worden doorgegeven.
3. Onderwerpen vanuit de mr
a. Verkiezing omr-lid
Lineke stuurt via Social Schools een herinnering naar ouders.
b. Hoe gaat het na de corona? Hoe zorgt de Winde ervoor dat kinderen op het niveau
komen dat ze zouden moeten hebben?
Er zijn verschillen in de thuissituaties. Momenteel hebben we de zorg in beeld en
vullen dit steeds aan. We zijn ons als leerkrachten ook bewust van de cruciale
leerdoelen. Kinderen zullen aan de hand daarvan passend onderwijs aangeboden
krijgen wanneer zij weer naar school gaan. Het zal nodig zijn om toetsen af te nemen
om in beeld te brengen welke hiaten er zijn ontstaan. Als school kunnen we de ouders
meenemen dat we bezig zijn met de tijd na corona. De brief is aangedragen door het
bestuur SGH en Karin heeft deze aangepast voor de Winde.
4.

Update directie
a. Verzetten studiedag 3 feb 2021 naar 10 feb 2121
OMR en PMR stemmen toe.
b. Ouderraadpleging 5 gelijke dagen, overbruggingsaanbod
Op het moment van de mr-vergadering: Triodus kan niet meewerken in dit proces.
(Inmiddels wil Triodus ook een overbruggingsaanbod gaan faciliteren). ZieZoo wil wel
een samenwerking aangaan. Er is een keuze gemaakt om de eerste opvang via
ZieZoo te laten lopen. Zij kunnen een overbruggingsaanbod bieden van 1,5 uur:
13:45-15:15 uur. Ziezo heeft een leuk en gevarieerd programma (activiteiten als
muziek, sport, kunst, techniek) dat zij kinderen kunnen bieden. Ouders hebben hierbij
ook recht op toeslag. Er zijn meerdere opties om uren af te nemen (ook te denken
aan studiedagen en vakanties.
De school zal dit overbruggingsuur ook nog verder proberen te ontwikkelen en daarbij
andere partners proberen te betrekken, maar dit biedt geen structurele opvang voor
ouders. Voor de verdere BSO kunnen kinderen naar de Buis.
c. Evaluatie jaarplan
Dit wordt meegenomen in de vergadering 14 mei.

d. Analysedocument M toetsen
Het grootste deel is af, maar de puntjes moeten nog op de i. Karin geeft toelichting
hoe FocusPO werkt. Als school hebben we een verbeteraanpak met het team
samengesteld: "EDI". Het team gaat de Expliciete Directe Instructie (EDI) verder
uitdiepen. Dit zal positieve effecten hebben op alle vakken.
Voor het halen van de ambities is het team van Moderators ingeschakeld om hier
specifiek naar te gaan kijken en onderzoeken.
Graag vanuit de mr nog feedback op het document, Karin zal dit meenemen als zij het
verslag verder gaat uitwerken. Een verdiepende analyse is nodig voor het
leesonderwijs op de Winde. Dit volgt. De andere schoolontwikkelpunten worden
beschreven in het schoolplan.
e. Formatieplan en schoolbegroting
Karin zit nog midden in de organisatie hiervan. Zij gaat volgende week in gesprek met
HR.
5. Einde en afsluiting
Op agenda volgende vergadering
• Concept huishoudelijk regelement mr
• Status renovatie schoolplein
• Schoolplan en Schoolgids
• Schoolondersteuningsprofiel
• RI&E
• Evaluatie jaarplan
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