MR vergadering
dag:
maandag

Datum:
25 januari 2021

Tijd:
19.30 uur

Voorz.:
Wouter

Notulist:
Maike

Aanwezig: Wouter, Marga, Anique, Ellen, Maike. Michiel is aanwezig bij laatste deel
van de vergadering.
Mededelingen (vragen)/post:
- Anne is ziek, dus Wouter zit de vergadering voor. In de planning staat Wouter als notulist.
Maike notuleert dit keer, Wouter notuleert de volgende vergadering.

Notulen vorige vergadering:

De notulen worden nog doorgestuurd. => deze zijn inmiddels doorgestuurd en staan op de MR
Drive. Ook worden ze op de website geplaatst.

Punt

Onderwerp:

1

Update lopende zaken

Tijd
(min.):

Wie:
Marga

Discussie/Besluitvormend
/
Informerend
informerend

Personeel: afgelopen vrijdag hebben we te horen gekregen dat Johan Corona heeft. Hij is
vanaf het moment van besmetting niet meer op school geweest. School zoekt een oplossing
voor vervanging. We hopen dat Johan snel weer beter wordt.
Vita zou begin maart weer terugkomen van haar bevallingsverlof. Ze start een paar weken
later, omdat er dan pas plek is op de kinderopvang voor haar baby. Vita start 20 maart weer.
Peter is sinds twee weken weer thuis. Hij revalideert vanaf huis verder. Voorlopig is de
planning dat Marga tot de zomervakantie drie dagen per week vervangend directeur blijft. Er
wordt een formele route ingezet om te bekijken wat er gaat gebeuren na de zomervakantie.
School is bezig om een didactisch inhoudelijke teamvergadering te plannen. Ook staat er een
bijeenkomst/training gepland om data uit parnassys te analyseren.
Er is een chromebook kar aangeschaft met chromebooks.
Afgelopen week zijn alle luchtfilter apparaten nagekeken en deels vervangen. De lampen zijn
door de hele school nagekeken en indien nodig vervangen.
Morgen is er een bijeenkomst voor ouders die belangstelling hebben voor de school. De
bijeenkomst is digitaal en er worden twee filmpjes getoond om de ouders een impressie van
de school te geven. Wouter vraagt of Marga nog hulp van ouders nodig heeft. Op dit moment

niet. Als er ouders zijn die graag andere ouders willen spreken, kan Marga de contactgegevens
van Wouter doorgeven.
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Corona, stand van zaken
aanpak school

Marga

discussie

Voor de kerstvakantie was het vrij onwerkelijk. Het was best een schok dat de basisscholen
toch dicht moesten. Er was al veel voorbereid voor het kerstdiner. Het team heeft de laatste
dag voor de sluiting mooi ingevuld.
We zijn er dit keer beter op voorbereid dan in maart. De leerkrachten missen het contact met
de kinderen in de klas. Vanachter een scherm is toch anders. De noodopvang is een flinke
klus. Er komen meer kinderen bij. In vergelijking met de vorige lockdown, is het criterium één
ouder met een vitaal beroep (i.p.v. twee ouders). De onderbouwkinderen werden tot vorige
week in één groep opgevangen. Dat is sinds deze week anders, ook deze kinderen worden in
hun eigen klas opgevangen. De maandag, dinsdag en donderdag zijn volle dagen. De
gemiddelde bezetting is rond de 15%. Het wisselt ook per groep. Dons regelt sinds deze week
elke week een creatieve opdracht/middag om de leerkrachten een beetje te ontlasten.
Wouter geeft aan dat als er echt een te grote toename is, dat er vanuit de MR een bericht uit
kan gaan.
Vanuit school is aan de leerkrachten gevraagd om zoveel mogelijk naar school te komen. Als
er leerkrachten zijn die daar moeite mee hebben, gaat Marga met diegene in gesprek. Dat is
tot nu toe redelijk goed opgelost.
Anique geeft aan dat er toch ook een ander geluid stemt vanuit het team. Er zijn collega’s die
zich verplicht voelen om naar school te komen. De noodopvang drukt zwaar op de
leerkrachten, in combinatie met het videobellen en bijv. groep 8 die sinds deze week op
school komt.
Anique wil Wouter bedanken voor zijn aardige bericht dat hij in december heeft gestuurd over
hoe het team de sluiting heeft opgepakt.
Vanuit ouders is er positief geluid. Hoe het team er mee omgaat, de middelen en de structuur.
In de vorige lockdown was er onvrede, dit keer horen we deze geluiden niet.
De RT gaat digitaal door, net als de verrijking. Alle kinderen zijn in zicht, ook de
zorgleerlingen. Een aantal zorgtrajecten lopen door.
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Vaststellen wijzigingen
schoolplan

allen

besluitvormend

Marga heeft de vorige keer verteld wat er is opgepakt. Ze vat het kort samen. Met de
leerlijnen richten we ons schoolbreed vooral op spelling. In combinatie daarmee gaan we ook
aan de slag met het Lusmodel. Er komt een externe trainer daarin begeleiden.
Anjetta is in gesprek met de kwaliteitsmedewerker van Talent Primair over de
vaardigheidsscores vanuit Parnassys en het analyseren daarvan.

Er zijn ideeën om een sociaal emotionele methode aan te schaffen. De taakgroep gaat
binnenkort samen zitten om te bespreken hoe verder.
Contact met de Pabo: nu we zijn aangesloten bij Talent Primair is het makkelijker om
stagiaires te krijgen. Corona gooit echter roet in het eten, want daardoor is het lastiger om nu
nieuwe mensen mee te laten draaien. We gaan ervan uit dat volgend jaar stagiaires kunnen
komen. Waarschijnlijk gaat Anastacia onze schoolopleider worden, dan hebben we ook een
goede koppeling met het montessorionderwijs.
Er zitten nog wat staartjes van de verbouwing die doorlopen. Aniqe en Ellen zitten in het
tweede jaar van de montessoriopleiding. Mariska is dit jaar gestart. Hopelijk kan Johan ook
weer aansluiten.
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Bibliotheek

Anne

informerend

Joke Brandenburg was heel actief met de bibliotheek. Haar man is ernstig ziek en wordt
behandeld. Als wij iets kunnen doen, horen we het graag. Het zou mooi zijn als de bibliotheek
open kan wanneer de school weer open gaat. We zetten dit punt op de agenda van de
volgende vergadering.

Overlegvergadering MR (zonder directie/bestuur)
Punt

Onderwerp:

1

Notulen + agenda
GMR-vergadering

Tijd
(min.):

Wie:
allen

Discussie/Besluitvormend
/
Informerend
discussie

Marga is bij dit deel aanwezig. Wat belangrijk is, is de ventilatie in de scholen. Dit is op de BMS
opgepakt, zie punt 1 van de agenda (update lopende zaken).
Er is gesproken over het onderwijsrapport van de inspectie. Eén school had een onvoldoende,
daar is een plan opgezet om het te verbeteren.
Er zijn zes scholen die minder dan 100 leerlingen hebben. Er wordt daar vooral gekeken naar
de onderwijskwaliteit, dat wordt een nieuw criterium. De grote scholen financieren deels de
kleine scholen, met name qua onderhoud van het gebouw. Kleine scholen krijgen een speciale
kleine scholen toeslag.
Derde kwartaal financiën: op dit moment staat TP er niet heel goed voor. Dit komt met name
door het ziekteverzuim. TP was tot twee jaar terug aangesloten bij het participatiefonds. Toen
bleek dat er meer subsidie aan het fonds werd gegeven, dan dat er werd teruggeven. Er is
destijds besloten om het risico zelf te gaan dragen. Het afgelopen jaar is het ziekteverzuim
toegenomen en er zijn veel langdurige zieken. Het Arbo-beleid wordt flink aangehaald en er is
een verzuimcoördinator aangesteld.

Over een paar weken is de volgende GMR-vergadering. Anique zal voortaan ook de stukken
doorsturen naar Marga.
Is het een overweging om weer aan te sluiten bij het participatiefonds? Binnen een bepaalde
tijd nadat je er uit bent gegaan, kan je niet terugkeren.
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Inventarisatie Arbo-zaken en
ziekteverzuimbeleid

allen

discussie

Vanuit TP volgt er automatisch een quick scan. De vraag wordt gesteld wanneer er voor het
laatst een RI&E is uitgevoerd. Wouter meent dat dit eigenlijk op de planning stond toen we
vorig jaar in het tijdelijke gebouw zaten. Daardoor is het opgeschoven.
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Oudervereniging

allen

discussie

Marga vertelt dat zij een aanvraag heeft ontvangen om duidelijkheid te geven over wat wel en
wat niet van het budget kan worden betaald. Een verzoek van de ouders is dat kamp en het
onderbouw schoolreisje voortaan van de ouderbijdrage wordt betaald.
Een verzoek van de accountant is om een eigen rekening te openen voor de ouderbijdrage.
Is er een mogelijkheid dat de gymleerkracht op de formatie wordt gezet (i.p.v. dat dat van de
ouderbijdrage wordt betaald)? Dat is een wens van het team en vorig schooljaar is Antoinette
daar ook mee bezig geweest. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de begroting. Nu
gaat er een deel van het schoolbudget naar Talent Primair. Marga neemt deze wens mee.
De volgende vergadering komt dit punt terug. Michiel legt contact met de oudervereniging.

Actiepunten:
-

Michiel: neemt contact op met de oudervereniging en koppelt dit de volgende
vergadering aan ons terug.
Anne: licht de volgende vergadering toe wat de stand van zaken is met de bibliotheek.

MR (Medezeggenschapsraad) vergaderingen schooljaar 2020-2021:
Van 19.30-21.00 uur:
Datum:
Maandag 14 september 2020
Maandag 19 oktober 2020
Maandag 7 december
Maandag 25 januari 2021
Maandag 1 maart 2021

Notulist:
Maike
Anique
Michiel
Maike
Wouter

Maandag 12 april 2021
Maandag 14 juni 2021

Anique
Michiel

