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Notulen MR vergadering
Datum: 27 oktober 2020
Deel 1 – met directie
1.

2.

Actiepunten uit notulen
Geen actiepunten, naar aanleiding van de vorige keer. Met uitzondering van de
punten die op de agenda staan, Het schoolplan, jaarplan en jaarverslag zijn
goedgekeurd.
Mededelingen directie
De onderdelen komen terug in deze agenda.

3.

Status Jaarplan
Het jaarplan is bijgevoegd aan de stukken die voorafgingen aan deze
vergadering. Er zijn geen opmerkingen en of aanvullingen binnen
gekomen. Door de huidige situatie is het mogelijk dat niet alle geplande
doelen voor dit jaar gehaald worden. Er is een overleg geweest met
“teams”. Op deze manier vergaderen geeft een ontevreden gevoel.
De ouders geven aan niet veel te merken van de genomen maatregelen
tegen het virus. De school draait zoveel mogelijk gewoon door.

4.

T.S.O.
Tijdens de studiedag is er een memo van de t.s.o. medewerkers besproken met
het team. De huidige werkwijze geeft een onvoldoende resultaat. Er zijn vier
opties besproken met het team en besloten is om de optie om de t.s.o. te
verbeteren te kiezen. Dit vraagt een extra inspanning van de leerkrachten. Zij
gaan nu één of meerdere keren per week met de overblijvers eten in de groep.
Het plan om een continurooster te onderzoeken wordt uitgesteld. De
oudergeleding van de M.R. geeft aan meer duidelijkheid te willen. Als de
mogelijkheid van een continurooster op veel weerstand stuit, zien zij liever het
besluit af te zien van een dergelijke werkwijze. Nu blijft deze onduidelijkheid
langer bestaan. Op dit moment is er geen draagvlak voor een continurooster in
het team.

5.

Corona / Covid 19
In het team zijn er op onze school geen besmettingen. Wel zijn er
verschillende leerkrachten getest op het virus.
Natuurlijke ventilatie (ramen open) blijft noodzakelijk blijkt uit de gegevens
van onze CO2 metingen. Ook in de lokalen met airco. Een extra trui of sjaal
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voor de koude dagen is wenselijk.
Er komen geen ouders in de school, dus het dragen van mondkapjes is dan
ook niet nodig. Het bestuur geeft ruimte aan de scholen om af te wijken
van hun regels als daar goede argumenten voor zijn.
De oudergesprekken worden nu digitaal gehouden. De adviesgesprekken
van groep 8 zijn hiervan uitgezonderd. Ook in andere groepen kunnen
individuele gesprekken, als daar een goede reden voor is, fysiek uitgevoerd
worden. Ook bij dit onderwerp pleit de oudergeleding voor het kiezen van
één lijn.
Het bestuur informeert de ouders hoe lastig het is om vervanging te
regelen. Op onze school hebben zich nog geen problemen voorgedaan.
Voor ons bestuur is er een eigen “teststraat”, maar de duur van de
procedure is minimaal 36 uur. Sneltest worden niet als voldoende
betrouwbaar gezien, volgens de bedrijfsarts.
Er is een subsidie aangevraagd en verleend om de corona-achterstanden
aan te pakken.
Positief geteste ouders blijven we melden in de groep omdat ook de
kinderen van deze ouders thuis moeten blijven.
6.

Financiën
Er is een extra kleutergroep gestart. De leerkracht (1 fte) wordt voor 5
maanden door het bestuur betaald. De groei van het leerlingaantal zorgt
deels voor de compensatie van deze kosten.

7.

Podiumkunst
De eerste podiumkunst dit schooljaar is gesplitst geweest. De kinderen van
de bovenbouw hebben de presentatie voor hun rekening genomen. Er is
een beeldverslag van gemaakt zodat ouders ook een indruk kregen.
Podiumkunst op deze manier was een succes.

8.

Continurooster
Eerder besproken en genotuleerd bij punt 3.

9.

Rondvraag
- Er was een verzoek aan de ouders om deel te nemen aan een kiva
onderzoek. Het doel van het onderzoek wordt door de school
onderschreven, vandaar dat er lijst met e-mailadressen is doorgestuurd
waarin zij gevraagd worden deel te nemen aan het onderzoek. Ouders
kunnen hier hun eigen afweging voor maken.
Verder geen vragen..
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Deel 2 – zonder directie
1. De Groeiling en GMR
Agenda en notulen zijn per mail al eerder doorgestuurd. In de G.M.R. is
besloten om meer in werkgroepen te gaan werken. In de corona tijd is het
lastiger om met elkaar samen te werken.
2.

Ingekomen post/GMR Groeiling
Agenda en notulen per mail.

3.

Zichtbaarheid/ bekendheid van de M.R.
Het mailadres van de M.R. in bijvoorbeeld parro zetten
De bekendheid is niet bedoeld om mensen te werven, maar vooral om
meningen te horen ook van andere ouders.
Het ontwikkelen van een flyer. In de flyer kunnen onderwerpen genoemd
worden, die in de vergaderingen aan de orde komen.

4.

Rondvraag
Reglement M.R. wordt nagezocht
Het is handig om het jaar van toetreding bij de verschillende leden te
noteren, zodat het jaar van herverkiezing en of aftreden duidelijk is.

Actiepunt

Actienemer

Datum Ingebracht

Status /
Afgehandeld

Besluitenlijst opzetten en
bijhouden.

Secretaris

Gehele schooljaar

blijvend

Volgen tsobso

Allen

22-1-2015

Document Veiligheid
herzien

Directie

Mei 2019

Mei 2021

Podiumkunst

leerkracht

December 2019

27 oktober
( onder
voorbehoud)
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Ondertekening van het
jaarplan, jaarverslag en de
schoolgids( digitaal)

Voorzitter M.R.

Juni 2020

27 oktober

Evaluatie TSO

directie

September 2020

27 oktober

Activiteitenplan MR
rondmailen

Secretaris

September 2020

27 oktober

MR flyer

MR

September 2020

27 oktober

Huishoudelijk reglement MR

MR

September 2020

Maart 2021

Besluitenlijst
Schoolgids, jaarplan en
jaarverslag goedgekeurd

Juli 2019

Activiteitenplan vastgesteld

Oktober 2019

Activiteitenplan getekend

December 2019

Begroting 2020 goedgekeurd

December 2019

Schoolondersteuningsplan
goedgekeurd

April 2020

Schoolplan goedgekeurd

September 2020

Jaarplan concept goedgekeurd

September 2020

Jaarverslag
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