MR VERGADERING

Notulen MR bijeenkomst (digitaal) 10 maart 2021
Datum:
Tijd:
Plaats:
Notulist:
Aanwezig:
Afwezig:

Woensdag 10 maart
20:00 - 22:00 uur
Online via google mee
Siwanthi Leijen
Wendy, Diny, Joke, Henriette, Nicole, Jeanine, Siwanthi
Aniela (met afmelding)

Open gedeelte:
1. Opening
Wendy heet iedereen welkom en opent de vergadering. Henriette sluit wat later aan.
2. Noulen van de vorige vergadering 11-11-2020
Met betrekking tot de notulen van 11 november is er één aanpassing: Het starten van het leerorkest
is nu uitgesteld ivm Corona. Aniela heeft er contact over met het leerorkest. Zodra dit opgestart kan
worden, worden we hierover geinformeerd.
Verder zijn er geen aanmerkingen op de notulen van de vorige bijeenkomst.

Voor de komende bijeenkomsten is het volgende schema opgesteld voor de notulisten:

19 mei notulist Nicole
23 juni notulist Jeanine (Joke afwezig)
Volgende bijeenkomst notulist Dinie
Afspraak: de notulen mogen max. een week na de vergadering ingeleverd worden.
Vaststellen data MR bijeenkomsten. Deze volgen elkaar nu heel snel op. Er wordt besloten om de
data aan te passen. Deze aanpassingen worden verwerkt in Parro.

3. Ouderraad
naamswijziging
De OR is bijeen gekomen. De naam van de ouderraad is gewijzigd in de oudercommisssie. Ook om
misverstanden met bevoegdheden en rollen tussen de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad te
voorkomen.
Ouderbijdrage
Het innen van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage verloopt dit jaar heel goed.
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Zwemmen (groep 4) is 96% betaald
Ouderbijdrage voor groep 3- 7 86% betaald
Ouderbijdrage bij dekleuters is voor het grootste deel betaald.
In alle categorien zijn er ouders die extra bijdragen doen.
Ook het Upas traject lijkt te lopen, ondanks wat opstart moeilijkheden.

De mogelijkheid om digitaal te betalen lijkt hier van grote invloed op te zijn. Er is een bepaalde
doelgroep ouders die het betalen met dit systeem niet uitvoert, maar de vraag is of dit om niet
willen, niet begrijpen of niet kunnen gaat. Directie gaat nog in beraad over of hier nog een stap in
gezet moet worden.
4. Stand van zaken over de Betere Basisschool
Rekenonderwijs
Rekenbeleidsplan wordt in mei door Wendy ingeleverd (rekencoordinator) 3-8 leerkrachten hebben
nu gesprekken met Wendy over de invoer van de methode. Volgende week 3e bijeenkomst met
begeleider van het implementatietraject. Tevens volgt Wendy een webbinar van Zwijsen over
spelenderwijs rekenen in groep 3. De aanschaf van de boeken kan per leerjaar. Dat levert maatwerk
in wanneer in welke klas e.e.a ingevoerd kan worden. Ook de kleutergroepen worden hierin
meegenomen. WIG 5 (wereld in getallen 5) blijft methode.
School blijft het rekenniveau als aandachtspunt zien en er hard aan werken.
Wereld oriëntatie
Ontwikkeling vanuit dit leerteam heeft door de lockdown een beetje stilgelegen. Sommige groepen
hebben het wel gedaan, andere niet.
Inzet digitale middelen
Er wordt door de werkgroep onderzocht of het mogelijk is voor iedere leerling een eigen device
komt, zodat ook de leerling verantwoordelijkheid leert dragen voor de eigen materialen. Natuurlijk
onder begeleiding van de leerkracht.
Leren leren
Is een vrij nieuw leerteam dat zich bezig houdt met eigenaarschap en kindgesprekken. Deze wordt
met ingang van volgende vergadering onder dit agendapunt besproken.
5. Corona
COVID maatregelen
Er is weerstand bij een aantal ouders over de plek waar ouders moeten verzamelen (te kleine ruimte)
terwijl het plein leeg is.
Ter herinnering: groep 6-7-8 komt ná half negen naar school.
Verder valt er op dat ouders steeds minder mondkapjes dragen. Het lastige hierin is dat dit een
advies is. Er gaat een PARRO uit ter herinnering aan de gedragsregels op het plein/voor het hek.
(actie Aniela/Joke)
Joke heeft een e-mail ontvangen van een groep bezorgde moeders, die het niet eens zijn met de
gemaakte keuzes en ontwikkelingen m.b.t COVID- maatregelen. Joke heeft na de eerste mail die de
directie ontving, gesprekken gevoerd met (vertegenwoordigers van) deze ouders. Na dit gesprek zijn
er geen ontwikkelingen meer vanuit deze groep ouders.
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6. RI&E (Risico inventarisatie arbeidsomstandigheden)
De uitkomst van het onderzoek wordt met het team besproken en geanalyseerd. Dit Onderzoek is er
op gericht om risico’s in het kader van gezondheid en veiligheid op te merken en aanpakken. Dit is
een wettelijk verplicht onderzoek. Het onderzoek onder het team was in april 2020. De uitslag was in
september 2020. De uitslag wordt nu met het team besproken. Op de studiedag (17 maart a.s.)
wordt dit rapport besproken. Onderdeel van het bespreken van de uitkomsten is op een
professionele manier feedback geven en ontvangen.
Na de bespreking met het team komt Joke hierop nog terug in de MR.
Alle practische zaken (zoals schoonmaken ventilatierooster) worden door Hardus opgepakt. Op het
schoolplein staan een aantal zaken die goed onderhoud nodig hebben.

7. Stand van zaken opbrengsten
Citotoets en raportgesprekken
De kleuters zijn begonnen met de CITO.
Rapport gesprekken zijn deze week. De CITO uitslagen komen nog. Henriette zal deze verwerken in
een analyse. De analyse CITO M2020-2021 wordt besproken 12 mei in de MR besproken.
De CITO’s worden vooral bekeken als meetmiddel om te kijken waar staan de kinderen. Na de
lockdown zijn er vertekende beelden mogelijk. Vandaar ook de keuze voor een ander rapport nu. De
analyse wordt ingezet om nieuwe kansen voor verbetering uit op te maken.
8. GMR
Geen verdere info ontvangen. Wendy heeft als doel om een jaarverslag vanuit onze MR naar de GMR
te sturen en een planning te maken voor onze MR waarin de (agenda)punten van de GMR genoteerd
staan.
9. OPR
(ondernemingsplanraad = MR van het bestuur van het samenwerkingsverband)
OPR is bezig met het aanvullen van het jaarverslag. Daarnaast zijn zij bezig met het goedkeuren van
het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De vereniging is overgegaan naar een
stichting. Henriette geeft aan heel erg tevreden te zijn met het samenwerkingsverband.
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