Notulen MR vergadering 10-11-2020.
Aanwezig: Dick van der Bij, Petra van Dijk, Marcel van den Berg, Martijn Hagewoud, Tea Jaarsma.
1. Opening:
Marcel opent de teams vergadering en heet een ieder welkom.
2. Vaststellen agenda.
Agenda wordt vastgesteld zoals hij is verstuurd. Er worden geen punten aan toegevoegd.
3. Ingekomen stukken: geen.
4. Verslag 22-09-2020
Verslag 22-09-2020 wordt vastgesteld en goedgekeurd. Tea en Alyt zullen nog een zin aanpassen in
stuk over de financiën.
5. Mededelingen:
5.1 Geen mededelingen vanuit de MR leden.
5.2: GMR notulen zijn gelezen. Er zijn geen vragen of opmerkingen over. Functiebouwhuis is
besproken met alle individuele leerkrachten. Er komt een medewerkers tevredenheidsonderzoek.
Binnenkort krijgen leerkrachten daar persoonlijk bericht over. Simon heeft geïnventariseerd of er
voldoende laptops zijn voor het geval we vanwege een lockdown thuis moeten werken. We hebben
voldoende laptops voorradig.
6. Bespreekpunten MR.
6.1: Werving MR lid oudergeleding.
De verspreiding van de oproep via de klasse app is niet in alle gevallen goed gegaan. Martijn regelt
dat de oproep alsnog via de app wordt verspreidt onder de ouders van de groepen 3 en de
kleutergroepen. Groep 4 heeft hem wel gedeeld maar daaruit zijn geen aanmeldingen gekomen.
Groep 5 heeft geen klasse app, dus deze ouders kunnen we niet op die wijze bereiken. Marcel zet het
bericht op de app van de groepen 6. Er zijn geen afspraken gemaakt hoe de ouders van gr 5 te
bereiken.
6.2 Jaarplanning MR 2020-2021:
De bijgevoegde jaarplanning wordt overgenomen met twee wijzigingen: evaluatie continu rooster en
aanpassen MR reglement kunnen eraf.
6.3: Scholing MR
Tea gaat dit nader onderzoeken en zal informatie meesturen met deze notulen. Op de volgende
vergadering komt dit punt opnieuw aan de orde. Er is een budget van €927,- per jaar waarvan
€158,00 wordt besteed aan tijdschrift VOO abonnement.
7. Bespreekpunten MR en directie.
7.1 Financiën en formatie incl. subsidie 2021 en begroting 21/22.
Het extra geld om met 2 groepen 8 te draaien in schooljaar 20/21 is niet officieel toegekend.
Daardoor ontstaat er een tekort. We verwachten dat dit geld alsnog verrekend wordt.

De aangevraagde subsidie, ivm onderwijsachterstanden door Corona, is toegekend. We gaan dit in
januari inzetten gedurende 20 weken. We moeten volgend kalenderjaar wel bezuinigen. Dit doen we
door minder IB uren in te zetten. Dankzij de subsidie kan Suzan voor groep 8 blijven ( behalve de
laatste 4 weken) maar komt het leerplein tot de zomer te vervallen. Cobie gaat de leerlingen die
begeleidt worden vanuit de subsidie bedienen en staat 1 dag per week naast Ellen. Hidde en Suzan
blijven de BAPO vervanging doen, maar de dag dat Hidde voor de groep van Ellen staat komt te
vervallen. Voor deze uren komt hij in de vervangingspoule van O2G2.
Hopelijk kunnen we na de zomer het leerplein weer opstarten. Een aantal van ons zal nog
brainstormen of we via een crowdfundingsactie nog gelden kunnen binnenhalen waardoor het
leerplein niet een half jaar komt te vervallen.
7.2 Protocol bij mogelijke lockdown agv Corona.
Het protocol is zo goed als klaar en met een ieder besproken. Het is een richtlijn voor een eenduidig
aanbod. Er staan afspraken in oa over hoe vaak contact met ouders en leerlingen, vragenuurtje etc.
Leerkrachten krijgen nog scholing in werken met teams ( hoe documenten uploaden etc).
7.3 School en jaarplan.
Dit loopt. We volgen meerjarenplan. De scholing talentenkracht is komen te vervallen ivm Corona.
De komende marge bijeenkomst zal deels fysiek worden bijgewoond en deels via teams.
Er is een start gemaakt met andere aanpak in groep 3, zodat de overgang van groep 2 naar 3 minder
groot is. In de groepen 1,2,3 zijn afspraken gemaakt over de inzet van invented spelling.
Leerkrachten delen met regelmaat foto’s van het werken in de klas nu ouders tijdelijk niet meer in de
school mogen komen. Dit wordt erg gewaardeerd.
7.4 Inzet oudercommissie en ouderbijdrage.
De ouderbijdrage wordt weer geint. Dit gaat dit jaar online via een linkje. Dit werkt goed.
Met de oudercommissie is besproken hoe de festiviteiten vorm te geven. Alle leerlingen hebben een
lampion gemaakt en deze laten we aan elkaar zien. Ze krijgen een gezonde traktatie van de OC.
Er is dit jaar geen intocht van Sinterklaas. Wel komt hij op school met 1 Piet. Sint komt bij de klassen
langs. De bovenbouw trekt weer lootjes.
Het kerstdiner is geschrapt. Wel zal er met de klas worden gegeten overdag. Mogelijk nemen
kinderen daar zelf eten voor mee.
De OC vergaderd momenteel online.
7.5 Jaarverslag MR 2019-2020
Het jaarverslag ziet er goed uit en wordt goedgekeurd. Tea zorgt dat Rianne het op de site kan
plaatsen.
8. Mededelingen vanuit de directie.
8.1 Voortgangsgesprekken en intervisie personeel.
De voortgangsgesprekken zijn afgerond. Er is veel ontspannenheid en plezier in het team zichtbaar.
Het team doet het goed.

Momenteel zijn leerkrachten bij elkaar aan het kijken en aan het leren van elkaar. Dit bevorderd de
doorgaande lijn en wordt erg gewaardeerd door het team.
8.2 ARBO en veiligheidsplan
Donderdag 19 november komt de RI&E Corona rondgang. Tea ( preventie medewerker) gaat samen
met iemand van de ARBO de school door. We wachten af wat hier uitkomt en zullen indien nodig
zaken aanpassen.
Na de zomervakantie gaat Tea samen met de directie opnieuw de RI&E afnemen. Hierin wordt niet
de Quicksan voor leerkrachten meegenomen omdat dit schooljaar al diverse enquêtes over
tevredenheid en veiligheid worden uitgezet door O2G2 binnen de gehele organisatie.
8.3 Veiligheid rondom schoolgebouw.
Alyt heeft de gemeente gevraagd om nieuwe, kwalitatief betere camera’s. Helaas zijn ze er nog niet,
duurt altijd lang bij de gemeente om wat voor elkaar te krijgen.
Tijdens oud en nieuw komt er in elk geval een bewaker/beveiliger in het gebouw.
De gemeente wil geen hek plaatsen om het schoolplein. Dit is openbaar terrein. We blijven wel
aangeven dat we overlast en onveiligheid ervaren wat betreft hangjongeren en scooters etc.
Kids First heeft deel van het gras vervangen door gravel ivm ouders die hun kind moeten brengen
langs die weg ivm Corona.
Het SKSG gebouw op de rotonde wordt afgebroken. Het is nog niet duidelijk of en wat daarvoor terug
komt.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
10 Sluiting.
Marcel sluit de vergadering. Er wordt nog een nieuwe datum geprikt voor de volgende vergadering.
De volgende vergadering staat gepland voor donderdag 28-1-2021 om 19.30 uur. Rond die tijd zullen
we kijken hoe en waar de vergadering plaats vindt.

