MR-vergadering – 1 april 2021
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1) Opening
Reinier opent de vergadering.

2) Vaststellen notulen 16 februari 2021
De notulen worden goedgekeurd.

3) Mededelingen
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Vandaag is de Paasviering geweest. Corona-proof en onder het genot van een 10-uurtje. Goed om ook
weer even bij dit soort zaken stil te staan.
Woensdag is er een extra ouderavond voor de ouders van de groepen 8. Dit omdat er veel vragen zijn over
de afsluiting voor de groepen 8. Vooral rondom kamp en de musical. Dit heeft ook effect op de kinderen en
leerkrachten.
Groep Goud is gestart. Tessa en Emily-Merel staan voor deze groep. Na een sollicitatieronde is er helaas
geen geschikte kandidaat gevonden.
Er wordt bekeken of er weer nieuwe zij-instromers aangenomen kunnen worden.
Jennifer is nu twee jaar met ziekteverlof. Haar contract zal aan het einde van het jaar bij ons stoppen.
Er heeft een team-peiling plaatsgevonden. Personeel kon in de peiling aangeven hoe zij dachten over de
afgelopen periode.
Marit is bevallen van een zoon.
We hebben afscheid genomen van Angela.

4) Corona update
Er is momenteel 1 positief geteste leerkracht. Verder wel wat zieke leerkrachten met griep. Kinderen
worden regelmatig thuisgehouden met verkoudheidsklachten. Dit zorgt er wel eens voor dat er veel
kinderen in een klas afwezig zijn. Vanaf half april waarschijnlijk zelftesten voor leerkrachten
beschikbaar. Hopelijk zal het binnenkort weer iets rustiger worden op het gebied van Corona.

5) Continurooster
Vincent vertelt over het ‘andere tijden’ model. In overleg met Antoinette heeft Vincent twee modellen
op papier gezet die voorgelegd zullen worden aan het team. Patty geeft aan dat ze hierin het 5-gelijke
dagenmodel mist. Vincent legt uit dat dit model voor wat zorgen bij het team zorgt, zeker voor
parttimers. Nick vraagt wat het model wat er nu wordt voorgelegd (nagenoeg hetzelfde als het rooster

wat er nu is, met als verschil: einde van de dag om half drie, alle kinderen blijven over) voor voordelen
op gaat leveren voor kinderen, ouders en teamleden. Wellicht is het fijn dat wanneer dit model wordt
voorgelegd aan ouders er wordt benoemd wat de voordelen dit model gaat opleveren (bijvoorbeeld
rustiger dagritme voor de kinderen, geen kosten voor de overblijf, meer voorbereidingstijd voor
leerkrachten). Antoinette geeft aan dat dit voorstel nu ‘aan het team’ is geschreven. Het team zal
erover gaan stemmen. De PMR heeft beslist dat 75% van het team voor het voorstel moet stemmen
om het model ‘aan te nemen’. Patty vertelt nog eens over wat ouders in de peiling hebben
aangegeven over het 5-gelijke dagen model. Vincent gaat de peiling op de E&P-dag de mogelijkheid
tot stemming naar het team verzenden.
Reinier vraagt zich af in hoeverre ouders bekend zijn met alle verschillende vormen van het
continurooster. De meeste ouders zullen het model zoals dat nu aan het team wordt voorgelegd het
best kennen.
Mehmet vraagt of de stemming van het team bepalend is. Als het team voor het ‘nieuwe’ model
stemt, zullen de ouders gevraagd worden om te stemmen. Stemt het team tegen, zal het voorstel niet
aan ouders worden voorgelegd.
En wat gebeurt er als ouders dan allemaal tegen stemmen?
Reinier geeft aan dat het belangrijk is dat er bij beide partijen een meerderheid moet zijn. De ouders
van de MR zullen tegen de tijd van de eventuele stemming bepalen

6) MR verkiezingen
Er is een stukje in de Veldpost geplaatst. Er zijn 4 reacties. Ook op Social Schools zal nog een
oproep gedaan worden. De nieuwe leden kunnen zoals het er nu uitziet de laatste vergadering
kennismaken. Hoe zal er worden gestemd? Het voorstellen al via de site worden gedaan, ook zal hier
de link voor het stemmen worden gedeeld.

7) Nationaal Schoolplan
Doel is om talenten van leerlingen tot bloei te brengen. Daar wordt geld voor vrijgemaakt. 700 E per
leerling. Voor onze school zal dat neerkomen op ongeveer een half miljoen Euro. Natuurlijk moet
hiervoor een goed plan voor worden gemaakt. Er zal worden ingezet op de ‘brede’ ontwikkeling van
leerlingen. We zullen met een scan in kaart moeten gaan brengen wat er bij ons op school nodig is. In
mei kiezen welke maatregelen we nemen, in juni het definitieve budget. Voor de start van het nieuwe
schooljaar moet de MR het plan goedkeuren. Hierna jaarlijks een scan. Scholen mogen zelf weten
hoe ze de scan uitvoeren. Zal wel op schoolniveau, klassenniveau en individueel niveau. Hierover
moeten we rapporteren (niet op individueel niveau). Bij ons op school hebben we alle leerlingen
tijdens de lockdowns goed in beeld gehad, dit is op andere scholen wel anders geweest. Tijdens de
scans wordt niet alleen gekeken naar de cognitieve ontwikkeling maar ook naar sociaal-emotionele
ontwikkeling. De komende tijd gaan we dus inzetten op het in kaart brengen van alle kinderen
(klassen) van de school op alle gebieden. Hierna zullen we gaan duiden en doelen stellen.
Wat we merken nu in de groepen 1 tot en met 4 is dat kinderen weer erg aan elkaar moeten wennen.
De hogere groepen hebben wel veel contact onderling gehad. In een aantal groepen zullen
interventies gedaan worden. Hierbij worden de groepsleerkrachten ondersteund door andere
leerkrachten die een specialisatie op het gebied van gedrag hebben. Patty vraagt of dit in alle
onderbouw groepen gaat gebeuren? Nu bij een aantal groepen die het nodig hebben. In de andere
groepen hopen we het bestaande klimaat weer steviger te maken. Het stuk groepsdynamiek is wel
een onderdeel wat we in het nationaal schoolplan mee willen nemen. Hiernaast vraagt Patty of er
speciaal extra toetsen worden afgenomen om cognitieve voortgang in kaart te brengen. Nee, dat is
niet zo. De reguliere Citotoetsen worden afgenomen.

8) Rondvraag
Patty vraagt of het een idee is om de leerkrachten met de groepen mee te laten gaan? Daar zijn de
meningen over verdeeld.

9) Openstaande onderwerpen en actiepunten
Openstaande onderwerpen
Continu rooster

wie
Vincent, Marit,
Antoinette

planning
Dit schooljaar
(2019-2020)

afgehandeld

De volgende MR-vergaderdata zijn gepland op de volgende dagen van 19.30- ca. 21.00 uur:

1 20 mei 19.30 uur
2 24 juni 19.30 uur

