Notulen MR 14 december 2020
Aanvang:
Locatie:
Voorzitter:
Notulist:
Aanwezig:

20.00 uur
digitaal
Monique Pragt
Maaike
Fiona, Sebastiaan, Elly, Monique

Extra ingelast punt: Corona maatregelen.
1. Actielijst n.a.v. vergadering (datum)
•
•

Begroting in activiteitenplan plaatsen (Sebastiaan)> staat erin geplakt.

2. Punten van en met de directie
Onderwerp
Beleidsstuk sociale
veiligheid

Doel

Afgesproken/eventueel actiepunt/wie
Vooroverleg met Kjell, stuk is in de maak. Wat is dat stuk nu eigenlijk?
Er ligt een beleidsstuk (2016) over veiligheid, onderdeel daarvan is
fysieke- en sociale veiligheid. Pestprotocol is er onderdeel van (sociale

veiligheid). Kjell, Marloes en Sebastiaan pakken dit beleidsstuk op, om
dit te herzien/ te actualiseren. Afhankelijk van de takenlijst
(leerkrachten)
Taken verdeeld: Marloes neemt pestprotocol (respectprotocol), Kjell
neemt internet/digitale veiligheid & verschillende methodes sociaal en
emotioneel (praktijk: PBS, Kwink) , Sebastiaan geheel. Tijdspad: eind dit
jaar moet dit stuk er liggen. De eerste terugkoppeling volgt na 13
januari.
Er zijn beleidsstukken die niet in de WMS benoemd staan. Hoe
kan dit?
• >
https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/veiligheidsbeleideen-zaak-van-de-mr/
• Staat nog niet in het activiteitenplan: Monique gaat informeren
bij VOO
Weektaak werkgroep is opgericht. Wat zijn de verschillende
mogelijkheden van de weektaak. Afgesproken wordt, t.a.v. de taken
van de weektaak, dat wat digitaal gemaakt kan worden ook
daadwerkelijk digitaal komt.
Hoe kunnen we een weektaak maken (zonder genoeg devices).
Nieuwe chromebooks.
•

Weektaak digitaal

Binnen het team is besproken om de
weektaak meer digitaal te laten maken.
Wat is hieruit gekomen?

Wat is het doel van de weektaak? Wat wil je met de weektaak bereiken
(als school/leerkracht?). Wat zijn de leerdoelen?
Weektaak> doorgaande leerlijn ontwikkelen.
Terugkoppeling van de werkgroep gaat via Kjell.

Werkgroep nog met de MR in gesprek (ouders en leerkrachten)?
> niet de vorm, maar inhoud & doelen bespreken.

Visie en missie

Wat is de stand van zaken betreft visie
en missie?

Nieuwe studiedag (goede vrijdag) is gepland, Frank Schreiber komt,
vervolg visie/missie. Einde schooljaar: visie concreet en hoe je dit
terugziet in handelen en keuzes van leerkrachten. Voorbereidingen in
gang gezet door Sebastiaan en Kjell. MR wordt meegenomen met de
inhoud (concept stuk).
Volgende keer staat dit weer op de agenda.

Vakantierooster

We hebben het voorstel voor het
vakantierooster ontvangen inclusief
geleide formulier. Er wordt gevraagd om
instemming

Twee weken meivakantie. MR wil goed beeld krijgen wat er uiteindelijk
nog aan OK/vrije dagen zit.
Uren extra vrij te geven op de “bijzondere” dagen (kerst en
Sinterklaas).
Advies: van tevoren heldere beslissingen over vrije uren/ dagen!
• Hoe zit het nog met de 12 dagen, is als noot bij de instemming
van het vakantierooster.

Begroting

Zijn er nog bijzonderheden betreffende
de begroting.

Subsidieaanvraag gedaan vanuit Corona (achterstand die kinderen
hebben opgebouwd). Achterstanden bij automatiseren, en hoog
ingezet. Daardoor van jan.-zomervakantie een leerkracht extra voor 2
dagen. Wordt ingezet op automatiseren in groep 4 en 5
(automatiseren in lezen & rekenen).

*Snel communiceren naar ouders dat er nieuwe leerkracht voor groep
5 komt op de maandag! (beter informatie, eventueel zonder naam,
dan na de vakantie plotseling een andere leerkracht).
Cultuur potje van 6000/8000 euro voor leesmotivatie & creëren van
een schoolbieb. Communiceer daarover naar ouders (tip van MR).
Wanneer komt de begroting nu voorbij? (Monique vraagt na bij VOO).
Ouderenquête

Zijn er nog punten die met ons gedeeld
moeten worden?

Cijfers graag op papier naar MR + wat er mee gedaan gaat worden.

3. Punten MR-GMR
Onderwerp
Arbo
Verkiezingen

Doel
Zijn er punten die besproken moeten worden?
Wat is de stand van zaken? Kan er al een bericht uit via
Parro? Er heeft zich 1 iemand gemeld als kandidaat
OMR.

4. Wijzigingen m.b.t medezeggenschap
Onderwerp
Doel

Afgesproken/eventueel actiepunt/wie
Elly en Maaike pakken dit op in januari.

Afgesproken/eventueel actiepunt/wie

5. Ingekomen stukken
Onderwerp
Doel:
Integraal
huisvestingsplan
Lodenleidingen +
ventilatie

Afgesproken/eventueel actiepunt/wie
Volgende keer op de agenda.

Corona:
• Er is geanticipeerd.
• Communicatie (vanuit Kjell) stuk beter dan het voorjaar
• In de vooroverleg app, opsomming.
• Contactmomenten, vorige keer te weinig.
• Rekenen, taal, spelling (en begrijpend lezen) die lessen lopen door.
• Devices uitlenen (woensdag en donderdag)
• Digitale verwerking?
• Nakijken van werk/ goed overwegen / uitzetten?
• Noodopvang, is dat te realiseren? Balans voor leerkrachten en richting ouders?
• Opstart na de kerstvakantie; 1ste schooldag (4 januari).
• Opstart na de corona periode.
• Wat te doen met de kinderen waar je geen contact mee kan krijgen/ of weinig.
o > gemeente & sleutelpersonen om met NT2 ouders in contact te komen.

Beleid m.b.t. positief geteste leerkrachten. Melden of niet melden? (Ouders van klas inlichten & berichtje dat er in het team een Corona
besmetting is).
Tassen mee naar school (op woensdag).

6. Rondvraag en sluiting: -

