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MR-algemeen
Ook dit jaar heeft de M R, met alle uitdagingen op het gebied van Coron a, veelf lexibiliteit en grote
inzet e rvare n bij het schoolteam. De afstem ming e n commu nicatie met de M R was zoals altijd prettig

en helder, zelfs tijdens de digitale ve rgaderingen ervaarden we de betrokkenheid.
Gelukkig hebben we inmiddels weerwat meervrijheid en gaan de kinderen w eer regulier naar
school, zodat het jaar gezamenlijk kon worden afgesloten.

heeft dit schooljaar met name energie gestoken in de ontwikke lingen op het gebied van lEP,
de Florès, en het Nationaal Programma Onderwijs. Zoals elk jaar zijn de formatie(2020/202\1, hel
ref lectieve rslag e n de begroting in de M R besproke n e n ook d it jaar wee r akkoord bevonde n.
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Inzicht Eigen Profiel (lEP)
IEP doet het anders. De IEP is gebaseerd op een leergerichte aanpak in plaats van een

prestatíegerichte aanpak. Een digitaal volgsysteem waarin leerlingen uiteraard gevolgd worden op
taal en rekenen, maarwaarin ook meetinstrumenten worden aangeboden voor hart én handen.
Denk aan de leeraanpak, de mate van nieuwsgierigheid of het vermogen om samen te werken.
Dit jaar zijn, ter ve rvanging van CITO, voor het ee rst de IEP toetsen afge nomen.

Dit is door eeniederals erg prettig ervaren. IEP analyseert meteen de toetsen waardoorer meteen
overzicht is. Binne n de M R zijn de referentieniveaus, d ie n u door de inspectie worde n gesteld,
doorgenomen en is besproken hoe de groepsplannen hierop afgestemd kunnen worden.

Florès
Ook dit jaar is 10- L4 onderwijs op de Florès goed gestart, met voor alle vakke n ee n vakdocent.

Het team is versterkt met 2 nieuwe collega's en er is vanuit het stedelijk lyceum iemand aangehaakt

diesamenmetRenatedeorganisatorischezakenoppakt. lndeMRisdeinteressevanuitandere
scholen voor 10-L4 onderwijs en de verdere ontwikkeling van Florès besproken.

Nationaal Programma Onderwijs
Alle scholen krijgen via het Nationaal Programma Onderwijs, opgezet door het ministerie van OCW,
extra budgetvoorhetwegwerkenvanvertragingen (Covid19) en hetverbeterenvan hetonderwijs.
Het gaat om ongeveer 700 euro per leerling per jaar voor de kom ende twee jaar. De opties voor
verbetering, in de vorm van interventies, staan op een menukaartvan het Nationaal Programma
Onderwijs (N PO). De La Res heeft, met directie, leerkrachten en intern begeleiders, een aantalopties
van deze me nukaart uitgewerkt. Deze zijn aan de M R toegelicht en uitgebreid doorgesproken en
akkoord bevonden.

MR-verkiezing
De laatste zittingsperiode van Dionne is verlopen. Eris daarop een nieuwe MRverkiezing uitgezet.

Hierop heeft Ronald van der Burg gereageerd waarna hij voorde volgende zittingsperiode
benoemd.
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Overige zaken die aan de orde zijn gekomen
Ontwikkelingen binnen de
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zijn waar nodig besproken. De begroting van Consent is door de

directie toegelicht. De financiële middelen van de MR zijn door genomen.

