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Notulen MR-vergadering 26 november 2020
Aanwezig: Bertio - Anouk T.- Anouk W. (agendapunt 1-2-3) Miranda- Marij
Tijd: 19.00 uur via Teams
Notulen: Miranda
1. Iedereen wordt welkom geheten door voorzitter Marij
2. Vaststellen notulen 27-10-2020
Iedereen gaat akkoord met de notulen.
3. Omgaan met pestgedrag (vervolg).
De weerbaarheidstraining “Rots en Water” heeft door de Corona periode stilgelegen.
Maastricht Sport zou dit gaan overnemen, maar dit wordt nu weer opgepakt door Trajekt.
Aan onze kant van Maastricht heeft Trajekt gekozen voor de locatie in De Heeg om
dit weer op te starten.
Anouk W. gaat proberen om toch op een locatie dichterbij ook een training te verzorgen.
Tot maart zijn de groepen al vol.
Op school worden “de Gouden regels “nog eens extra onder de aandacht gebracht. De groepen 3
t/m 6 zijn
samen geweest om de afspraken en gedragsregels nog eens extra te bespreken en de
verwachtingen uit te spreken over hoe we samen op een positieve manier tijdens het overblijven
met elkaar omgaan. Ook de consequenties als dit niet wordt nageleefd. Dit wordt ook nog eens
extra met de overblijfvrijwilligers opgepakt.
Op 7 januari is er een bijeenkomst met de leerlingenraad en wordt dit onderwerp het
gespreksonderwerp van deze bijeenkomst.
4. Verkeer
Het VEBO convenant waar wij bij aangesloten zijn loopt in januari af en is er een nieuw convenant.
De gelden die nog over zijn, zullen nog worden besteed. Hierover komt nog een overleg met
Anouk Willems.
Op dit moment zijn we een nieuwe verkeersmethode aan het uitproberen.
Woensdag 2 december is er een gesprek met Bouwbedrijf Wijnen i.v.m. de verkeersveiligheid
tijdens het bouwen naast de school.
5. Eco-schools
Het nieuwe thema van Eco-Schools van IKC De Geluksvogel dit schooljaar is “Groen”.
Vrijdag 27 november wordt de Groene Vlag gehesen, die al behaald was in maart van dit jaar.
Aansluitend is het aanplanten van het Tiny Forest door de leerlingen van niveaugroep 3, 4, 5 en 6.
Binnen MosaLira is er een expertisegroep duurzaamheid, ‘De Wereld van Morgen’. Marij neemt
deel aan deze groep namens onze school.
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Alle voortgangsgesprekken van het gehele personeel hebben plaatsgevonden.
Op dit moment zijn we bezig met klasbezoeken op het gebied van woordenschat en IPC.
Cadenza heeft ook plaatsgevonden.
Collegiale consultaties; voor de kerst is de eerste ronde. Dit houdt in dat we binnen het team halen
en brengen van kennis bij elkaar.
7. Workshop executieve functies
Deze workshop is door het gehele team bijgewoond en was zeer interessant. Direct bruikbaar in de
praktijk.
8. Nationaal schoolontbijt
Voorafgaand hieraan hebben we ook nog lessen gedaan in het kader van de week van het gezonde
ontbijt. Zeer geslaagde activiteit. Helaas zonder ouders, maar hopelijk is dat het volgend schooljaar
wel weer mogelijk.
9. Sinterklaas
De Eventwerkgroep heeft alle voorbereidingen gedaan.
10. Luizenprotocol
Het protocol is weer aangepast aan de laatste richtlijnen. Het protocol wordt nog een keer gecheckt.
De MR gaat akkoord met het stappenplan. Dit heeft zijn effectiviteit inmiddels wel bewezen.
Complimenten voor de ouder die dit in haar eentje doet. Versterking van de brigade is zeer
wenselijk.
11. mededelingen en rondvraag:
•
•

Vacatiegelden
Formulieren worden in orde gemaakt voor de volgende MR- vergadering
Leerlingenraad donderdag 7 januari a.s. om 15.15 uur. In welke vorm wordt nog tegen die
tijd bekeken. Afhankelijk van de situatie op dat moment.
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