Jaarverslag MR de Empel schooljaar 2019/2020
September 2019
-

Eindverantwoordelijk directeur voor de Petrus en Paulusschool in Eerde (en daarmee
coach/mentor van de directeur in opleiding aldaar) wordt Leon van Boxtel.
De oktober telling wordt besproken. Er is een lichte daling t.o.v. vorig jaar. Het perspectief is
een positief stijgende lijn richting 180-190 leerlingen. Formatief zijn er aankomend schooljaar
weinig veranderingen.

November 2019
-

De MR leden van de oudergeleding hebben 2 cursusdagen gevolgd.
Focus MR: Er is aandacht geweest voor expressie. Er zijn al zaken uitgewerkt en opgestart
vorig jaar. We geven dit opnieuw aandacht en gaan dit weer een boost geven.
Evaluatie gebruik Parro is besproken.
Communicatie wijziging inlooptijd is besproken.

Januari 2020
-

Evaluatie huidige groepsindeling is besproken.
Concept rooster studiedagen is besproken.
Professionaliseringsdagen (studiedagen): focus op kunst en cultuur en ‘leren zichtbaar
maken’.

Maart 2020
-

Professionaliseringsdagen (studiedagen): Gynzy
Het lesgeven op afstand is besproken. Focus op het onderhouden van contact met leerlingen
en ouders.
De Parro richtlijnen zijn in het team besproken en aan de MR terug gekoppeld.
Positieve signalen van nieuwe ouders m.b.t. de inloopdagen zijn besproken.

April 2020
-

De groepsverdeling/ formatie is besproken en vastgesteld:
De leerlingen worden in 7 groepen verdeeld. Met 6 groepen zouden de klassen te groot
worden. De werkdrukmiddelen worden ingezet om de formatie voor 7 groepen rond te
krijgen. De MR heeft adviezen gegeven t.a.v. de groepsverdeling.

Mei 2020
-

De afgelopen bijzondere periode van thuisonderwijs is besproken. De MR heeft een aantal
adviezen besproken.
De gedeeltelijke opstart van school wordt besproken.

Juni 2020
-

Een extra vergadering vindt plaats i.v.m. de volledige opening van de school. Het lesrooster
wordt in overleg met de MR aangepast tot aan de zomervakantie.
Verkiezingen MR oudergeleding wordt uitgeschreven. Ilona stelt zich opnieuw verkiesbaar.
Het MR regelement is opnieuw vastgesteld.

Tijdens alle MR vergaderingen is het jaarplan aan bod gekomen:
-

De MR heeft inhoudelijke uitleg gekregen over het jaarplan. Het plan van de Empel is gevuld
en is op onderdelen eerst door het team en vervolgens door de MR doorlopen om feedback
te kunnen geven.

Voor de volledige notulen:
https://bsempel.skipov.nl/ouders/mr/mr-documenten

