Verslag MR vergadering 25 maart 2021
Corona update
De school is sinds 8 februari weer volledig open, met de nodige maatregelen. Alle kleurgroepen
werken in een eigen bubbel en de medewerkers vergaderen zoveel mogelijk online. Er is nu een
sneltest voor de medewerkers; binnen een half uur krijgen we de uitslag. Ook is er contact
geweest met een commerciële teststraat in de Bilt, daar gaat de WP gebruik van maken.
Er zijn tot nu toe 2 meldingen geweest van een positieve test. Daarop is gehandeld volgens
protocol maar het geeft uiteraard onrust.
Er wordt gesproken over het weinige contact tussen ouders en medewerkers. Parro is een
manier waarop er toch meegekeken kan worden in de klas, het idee is dan ook hier intensiever
gebruik van te maken. Het is ook leuk als medewerkers een foto vanuit de ouders krijgen zodat
ze die in de klas kunnen laten zien. Dit alles is uiteraard niet verplicht maar zou een manier
kunnen zijn om het contact te onderhouden/ verbeteren
Ronding van 5/6/7/8
Door Corona werken we nu anders in de Ronding, door deze situatie krijgen we nieuwe
inzichten over wat wel werkt en wat niet werkt. Hier zijn we in de kleurgroepen over in gesprek.
We zijn door Corona gedwongen om groepsgebonden te werken, ieder zoveel mogelijk in
zijn/haar eigen bubbel.
De instructies zijn nu centraal in de groepen en niet meer verspreid over de verschillende
ruimtes. Dit levert ook weer mooie en bruikbare dingen op. Het werken in de oude Ronding is
ook een mooie methode dus beide manieren bieden zowel voor- als nadelen. Het zoeken naar de
juiste balans heeft nu de aandacht
Uitslag eerste CITO scores
Ondanks de Corona crisis zijn de eerste resultaten van de CITO toetsen gemiddeld heel goed. De
uitslagen zijn tijdens de studiedag geanalyseerd en daarop zijn vervolgplannen gemaakt.

