Concept Notulen MR vergadering 08-02-2021
Datum: maandag 8 februari 2021 - starttijd 19.30 uur - eindtijd: 21.20 uur
Online via Google Meet
Aanwezig: Wietse Kramer (voorzitter), Kristiaan Huppelschoten, Heleen Nagy, Margret de
Rooij-Hagen, Jeroen van Ginkel, Dik Luschen en Daphne Schillemans – van Weijen (secretaris).
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Directie

Het blijkt moeilijk om invallers te krijgen als leerkrachten uitvallen door ziekte. Maar de school
doet haar best om de gaten te dichten.
De nieuwe algemeen bestuurder Ronald de Moor is 1 januari begonnen.
Online-onderwijs/Corona

Voorzitter/Directie

Informerend/evaluerend

Evaluatie thuisonderwijs
Thuisonderwijs is volgens de ouders over het algemeen goed verlopen. Voor de jongere kinderen
(onderbouw) werd het na een paar weken wel zwaarder, vooral omdat zolang achter de computer
werken op een gegeven moment teveel werd. Complimenten voor de school voor hoe de
leerkrachten de kinderen op deze manier hebben weten te begeleiden op afstand.
Vooral voor werkende ouders was deze vorm prettiger en werkbaarder dan tijdens de eerste
lockdown. De vraag is of het voor de kinderen het beste is. De ouders hebben de indruk dat de
vorm die dit keer gekozen is, met veel online begeleiding, toch beter gewerkt heeft dan de vrijheid
die geboden werd in de eerste lockdown, ondanks dat het voor sommige kinderen pittig is

geweest.
Voor de leerkrachten waren de eerste weken zwaar omdat het weer wennen was. Maar toen het
eenmaal op de rit stond werden de dagen voorspelbaarder en werd het beter behapbaar dan van
te voren verwacht. Leerkrachten hebben veel geoefend met extra Meets om met kleinere groepjes
te werken en hebben ook geprobeerd te letten op de sfeer in de groep.
Complimenten vanuit school voor hoe alle kinderen het opgepakt hebben. Ze hebben heel knap
meegedaan met het programma. Daar mogen alle ouders trots op zijn.
Corona-uitbraak
De corona-uitbraak vlak voor de Kerst was heftig. Die begon in groep 8 twee dagen voordat de
lockdown begon. Het lastige was dat de schoolleiding pas heel laat hoorde dat er meerdere
leerlingen besmet bleken te zijn. Dat maakte het erg moeilijk om vanuit school helder te
communiceren met ouders. Daarnaast werden de regels vanuit de GGD herhaaldelijk anders
gecommuniceerd door de GGD, wat ook voor extra ruis zorgde.
Huidige situatie
Nu de school weer open is zijn de regels weer veranderd om te kunnen voldoen aan de nieuwe
eisen vanuit de overheid. Om het risico op besmetting te verkleinen wordt de extra begeleiding
buiten de lessen om anders ingericht, waardoor de extra leerkrachten ieder gekoppeld worden aan
één klas i.p.v. aan meerdere klassen. Daardoor wordt het risico op het naar huis moeten sturen van
meerdere klassen bij klachten van een leerkracht kleiner.
De oudergeleding staat achter het voorzichtige beleid van de school. Het lijkt ons niet makkelijk om
de school open te houden onder deze ingewikkelde omstandigheden. De manier waarop de
leerkrachten de school nu weer openen voor de leerlingen wordt erg gewaardeerd.
RIE

Voorzitter/Directie

Informerend

De punten van de stichting zijn blijven liggen omdat er aandacht nodig was voor andere punten.
Van de punten van de school is ventilatie een punt dat aandacht vraagt. De ventilatie in de klassen
zal op korte termijn verder worden verbeterd. Daarnaast zal een ventilatiesysteem in de centrale
hal worden geïnstalleerd.
Vragenlijsten WMKPO: ouders,
leerlingen en leerkrachten

Directie

Informerend

Onze school kwam dit keer erg positief uit de WMKPO. Hoewel de gemiddelde scores vrij hoog zijn,
lijkt de spreiding rond de gemiddeldes toch te wijzen naar een aantal punten waar de school
aandacht aan zou moeten besteden, waaronder discriminatie en kinderen die met minder plezier
naar school gaan. Al zijn het misschien relatief weinig kinderen die dit rapporteren, toch is het
belangrijk om daar aandacht aan te besteden.
Dik benadrukt dat wij de enige school van de stichting zijn die de kinderen de vragenlijsten zelf
laten invullen in de klas i.p.v. thuis. Daardoor krijgen we als school écht zicht op hoe de kinderen
hun tijd op school zelf ervaren.
School- en stichtingsbegroting

Voorzitter/Directie

De MR heeft ingestemd met de begroting voor komend schooljaar.

informeren-instemmend

Ouderavond 2020-2021

Voorzitter

informerend/besluitvormend

Het idee is om een online ouderavond te organiseren, bijvoorbeeld met een Q&A voor ouders of
een andere vorm. De MR vergadert na de voorjaarsvakantie over de verdere invulling daarvan.
Jaarlijkse bespreking beleid
rond huiswerk en pauzehap

Voorzitter/Directie

Informerend-evaluerend

Het beleid rond de traktaties is twee jaar geleden gewijzigd. Volgens afspraak lijken ongezonde
traktaties, als die voorkomen, na schooltijd/thuis te worden opgegeten. De MR adviseert om het
beleid vooralsnog zo te laten.
Bijwerken actie- en besluitenlijst
Beide lijsten zijn bijgewerkt.
Rondvraag
Wietse vertelt over de rapporten die volgende week naar huis meegegeven worden. Het rapport,
een corona rapport, ziet er anders uit dan voorgaande jaren. Er zit o.a. een leerlingrapport in
waarin leerlingen zelf een indruk geven van hun werk en werkhouding, leerlingen krijgen cijfers en
de leerkracht geeft een indruk het gedrag en de leerwerkhouding van leerlingen.
De cijfers zijn gebaseerd op de methode-toetsen die tot de Kerstvakantie afgenomen zijn op
school. Daarnaast wordt bij de cijfers een nuance aangebracht om aan te geven of de leerkracht
het cijfer passend vind gezien het niveau van het kind. Voor het ene kind is een 7 een knappe
prestatie, voor een ander kan het zijn dat er meer verwacht werd.
De Citotoetsen worden pas na de voorjaarsvakantie afgenomen. Ze worden afgenomen om te
kijken waar kinderen gemiddeld staan. Die gegevens worden vergeleken met cijfers van kinderen in
hetzelfde leerjaar van vorig jaar januari/februari en de jaren daarvoor. Pas daarna kan de school
bepalen in hoeverre er sprake is van eventuele leerachterstanden. De uitkomsten van de
Citotoetsen zullen op een later tijdstip teruggekoppeld worden aan de ouders, buiten de reguliere
rapporten om.
Kristiaan vraagt naar de PR-werkgroep die opgericht zou worden. Dik vertelt dat een aantal leden
van de werkgroep overleg hebben gehad en dat de hele groep in Maart zal vergaderen. Daarna
volgt een update.
Doorlopende actielijst
Vergadering

Wanneer

Wat

Wie

08-02-2021

Maart

Ouderavond 2021

Heleen, Kristiaan, Daphne en
Margret

08-02-2021

Februari

Notulen op de website

Heleen

Doorlopende besluitenlijst
08-02-2021

De MR heeft ingestemd met de begroting voor komend schooljaar.

28-09-2020

De MR heeft ingestemd met het organiseren van een ouderavond komend jaar

zonder actieve deelname van het team.
28-09-2020

De MR heeft ingestemd met de begroting voor de AC gelden 2020-2021

28-09-2020

De MR heeft ingestemd met het huishoudelijk reglement.

28-09-2020

De MR heeft goedkeuring verleend voor de Schooljaarplan.

28-09-2020

De MR heeft goedkeuring verleend voor de Schoolgids.

13-07-2020

De MR stemt unaniem in met de inhoud van het schooljaarplan 2020-2021 onder
voorbehoud van de verwerking van de genoemde punten.

13-07-2020

De MR stemt unaniem in met de inhoud van de schoolgids 2020-2021 onder
voorbehoud van de verwerking van de genoemde punten.

