Notulen MR vergadering 22-9-2020.
Aanwezig: Dick, Petra, Tea, Martijn en Marcel.

1. Marcel opent de vergadering en is blij iedereen weer te zien.
2. Agenda wordt vastgesteld. Er worden geen punten aan toegevoegd.
3. Er zijn geen ingekomen stukken via de mail. Postvak is niet bekeken maar we verwachten niet dat
daar veel inzit. Mochten daar belangrijke stukken tussen zitten dan worden die indien mogelijk op de
volgende vergadering besproken, of tussendoor als dit noodzakelijk is.
4.Mededelingen: Tea maakt notulen van deze vergadering.
GMR:
Korte samenvatting van Marcel aangezien nog niet iedereen de stukken heeft gelezen:
GMR adviseert positief op de concept functie profielen PO. Alyt gaat deze individueel bespreken
met de teamleden.
Theo is gestopt en Hans Jansen is interim.
Er zijn zorgen over invallers, krijgen en behouden van invallers.
Iedereen wordt verzocht de gemailde stukken nog even te lezen en bij vragen of opmerkingen hierop
terug te komen.
Tea gaat navragen bij Rianne Kok of de stukken al op de site mogen omdat deze notulen al zijn
goedgekeurd door de GMR.
5. Bespreekpunten MR
5.1 Er zijn nog geen aanmeldingen voor een nieuw MR lid uit de oudergeleding. Ook niet uit de groep
ouders die persoonlijk zijn benaderd. We stellen voor de groepsapp te gaan gebruikenvan de
groepen 1 t/m 4 om dit opnieuw onder de aandacht te brengen. Levert dit niets op dan alle ouders
benaderen van gr 1 t/m 8 via de groepsapp. Tevens gaan we kijken of we via de oudercommissie nog
iemand kunnen interesseren ( Petra pakt dit op).
Tea, Dick en of Petra vragen aan de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 wie de klassenouders zijn. Zij
geven deze informatie door aan Marcel en Martijn, die vervolgens deze ouders gaan benaderen met
de vraag of zij via de groepsapp het wervingsbericht willen verspreiden.
5.2 Taakverdeling MR.
Marcel wordt dit schooljaar voorzitter en Tea wordt secretaris voor dit schooljaar. Postbakje MR
wordt in IB kamer neergezet. Tea en Marcel bereiden de vergaderingen met Alyt voor.
5.3 Tea gaat op zoek naar de jaarplanning van de MR. Eerst volgende vergadering is gepland op
dinsdag 10 november om 19.30 uur. Hopelijk kunnen we dan een nieuw lid verwelkomen en gaan we
dan alle data voor komend schooljaar bepalen. Voorstel is om dit op afwisselende avonden te doen.
6. Verslag 17 juni 2020.

Tea mailt de aanpassingen door naar Dick, die ze zal verwerken. Daarmee zijn de notulen
goedgekeurd.
We gaan kijken wat er mogelijk is op gebied van een cursus MR. Als we voltallig zijn wordt er een
nieuwe foto gemaakt en op de website van school geplaatst. Etentje met OC kan voorlopig helaas
niet doorgaan.
7. Bespreekpunten MR en directie.
1. De reglementen ivm Corona wijzigen steeds. Kinderen met snotneus mogen nu allemaal naar
school. Tot deze week waren er gemiddeld 10 leerlingen vanwege verkoudheidsklachten niet op
school. Leerkrachten met klachten mogen niet naar school. Zij moeten eerst getest worden.
Voorlopig is het nog steeds gelukt inval te krijgen. Tot nu toe nog geen positief geteste kinderen en
leerkrachten. Er is een Corona protocol en een kernteam Corona.
2. Reglement MR.
Volgens ons is dit klaar en goedgekeurd. Marcel vraagt het na bij Gerdien ( document en
ingangsdatum document).
3. Schoolgids 2020/2021.
De schoolgids is klaar en akkoord bevonden door MR.
4.Er is nog geen jaarverslag gemaakt over afgelopen jaar. Marcel gaat in overleg hierover met
Gerdien, want het zal alsnog gemaakt moeten worden.
5. Schoolplan en jaarplan.
Focus ligt dit jaar op leesonderwijs. In o.a november wordt hier aandacht aan besteed tijdens een
margedag. Er wordt onderzoek gedaan naar rekenen, vooral rekendidactiek, drieslag leren, materiaal
gebruik. We hebben in september Engels opgefrist tijdens de marge. Digitale geletterdheid komt aan
bod tijdens de teamvergaderingen. We zijn bezig met gezonde school, oa door mee te doen aan
buiten les dag en tijdens de projectweek. We zien steeds meer activerende beweeglessen en
daarmee meer plezier bij leerlingen.
Er is opnieuw een leerlingen raad. Er wordt gewerkt aan een nieuw rapport, waarbij ook leerlingen
raad betrokken wordt alsmede ook ouders. We zijn academische opleidingsschool. Daarom komen in
oktober docenten van de Hanze ons scholen in talentenkracht en hoe dit weg te zetten in lessen. We
hebben scholing gedaan over de overgang van groep 2 naar 3 met de gehele onderbouw. We willen
de overgang minder groot maken en ook in groep 3 gebruik maken van hoeken, meer spel, meer
beweging. Invented spelling krijgt een plek in de groepen 1 t/m 3. Professionele cultuur in de vorm
van bij elkaar kijken moet nog gepland worden.
We werken samen met de BSO’s. Na de herfstvakantie komt SKSG in de twee bovenste lege lokalen
tot hun nieuwbouw klaar is.
6. Financiën en formatie plan.
De afgelopen drie jaar hebben we geld overgehouden, dit schooljaar komen we eigenlijk te kort. Dit
komt omdat het aangevraagde extra geld voor twee groepen 8 niet op tijd is toegekend. We
verwachten dat het ontstane tekort alsnog wordt aangevuld door het bestuur.
Volgend jaar 2021 moet er flink worden bezuinigd. We hebben minder leerlingen, dit scheelt
€125.000.00. Er wordt in elk geval bezuinigd op IB uren en ook leerplein kan vanaf januari tot in elk

geval juli niet doorgaan. De kleutergroepen zijn erg groot. Vanaf januari starten we een
instroomgroep.
Volgend schooljaar 2021-2022 is plek voor 10 groepen, maar geen leerplein mogelijk. Er valt te
denken aan 2 combinatie groepen 4/5 waardoor er mogelijk wel ruimte is voor leerplein.
7. Informatie avonden online.
De informatieavonden zijn vervangen door een powerpoint met informatie die aan ouders gemaild
is. De oudergesprekken zijn naar voren geschoven zodat ouders eerder konden kennismaken met de
leerkrachten. Deze gesprekken zijn via teams gegaan. Helaas werkte de techniek niet altijd mee en
sommige ouders hadden de informatie hieromtrent niet goed gelezen.
Elke leerkracht heeft voor twee dagen werk klaar liggen voor leerlingen ingeval van afwezigheid ivm
laten testen en er geen inval beschikbaar is en de groep dus thuis moet blijven.
Subsidie voor extra ondersteuning is aangevraagd. Rond half oktober komt er bericht of dit is
toegekend.

