Notulen MR 4 juni 2020
Voorzitter : Corry en Monique
Notulist
: Natasja
Aanwezig : Directeur Meintho
Oudergeleding: Corry, Monique, Heleen, Paul, Yanto
Personeelgeleding: Anja, Lianne, Astrid, Natasja

Nieuwe data MR-vergaderingen schooljaar 2020-2021

MR1
MR2
MR3
MR4
MR5
MR6
MR7

Datum
Wo 2-9
Di 15-9
Do 29-10
Ma 30-11
Do 21-01
Di 9-3
Wo 21-4
Ma 7-6

Etentje MR afscheid en welkom leden
Begroting OR?
Schoolgids?

Notulist
Paul
Astrid
Heleen
Natasja
Tineke
Agnes
Nieuwe ouder

1.

Opening

2.

Kennismaking Monique de Groot
Kort voorstelrondje.

3.

Notulen / besluiten (ter informatie nogmaals toegevoegd)
- Besluit inzake tijdelijke wijziging schooltijden
- Besluit inzake verlenging tijdelijke wijziging schooltijden
De notulen van februari zaten niet bij de agenda. Deze worden nog nagestuurd door Anja
en worden, als er geen bijzonderheden in staan, daarna meteen vastgesteld. De
vergadering van maart is niet doorgegaan. Er is alleen een korte belvergadering geweest
mbt de benoeming van de nieuwe directeur. Hier zijn geen notulen van gemaakt. Dit is de
eerstvolgende vergadering waar notulen van worden gemaakt.

4.

5.

6.

Mededelingen directeur
- Naar school tijdens de Coronacrisis
Meintho vat kort samen hoe de afgelopen periode op school is gegaan mbt de Coronacrisis. We bespreken daarnaast de vragen/opmerkingen van ouders mbt het teruggaan naar
het oude rooster voor de laatste 4 schoolweken. Meintho heeft hierover al via Mijnschool
gecommuniceerd. Vanuit de MR komt er nog een bericht hierover in het Geepeetje.
- Huidige huisvesting (toewijzing extra lokalen) en vernieuwbouw
De nieuwe directeur komt morgen op school kennismaken. Zij heeft al aangegeven 22
juni om de tafel te willen gaan zitten met de werkgroep Huisvesting. Meintho heeft
aangegeven dat we 2 lokalen nodig hebben om alle groepen te herbergen en het
speellokaal weer vrij te hebben. Er wordt aangegeven dat we het een zorgelijke zaak
vinden dat ook dit schooljaar het speellokaal niet beschikbaar is voor gym aan kleuters.
Maar er is helaas maar 1 ruimte bij Kids First beschikbaar en ruimte op een andere school
(Maria in Campis of de Ericaschool) vinden alle betrokken geen optie. De Ericaschool
wordt wel genoemd als wisselschool voor als straks de echte vernieuwbouw gaat
beginnen. Waarschijnlijk zal er begonnen worden met de nieuwbouw van de Zonnebloem.
Er zijn op de Ericaschool 7 lokalen beschikbaar.
- Speerpunten SJP 2019/202: EDIE, Da Vinci, Rekenen
Natasja geeft aan dat dit 23 juni op de agenda van de MR kan. Als het document klaar is
gaat het via Meintho naar de MR.
- Stand van zaken Engelse lessen
We moeten dit schooljaar afscheid nemen van onze native-speaker juf Pip. Zij gaat minder
werken en heeft daarom ontslag ingediend. Dinsdag is er een gesprek met wellicht een
geschikte kandidaat. Zij is voorgedragen door juf Gitte. Komt hier niets uit, dan volgt er
daarna een vacatureronde. Juf Gitte is gevraagd voor 2 dagen, maar zij heeft zelf
aangegeven dit niet te willen. Er is ook nog een ouder die heeft aangegeven dit wel te
willen doen. Dit zou een tijdelijke oplossing kunnen zijn.
Concept schoolgids 2020/2021
We vinden dat de schoolgids compact en goed leesbaar moet zijn en daar voldoet de
huidige schoolgids niet aan. Meitnho geeft aan dat de huidige bestuursmanager ook al
heeft aangegeven dat hij hier volgend schooljaar mee aan de slag wil. Zowel het
schooldeel als Plateaudeel moet worden aangepast. We vinden dat de nieuwe directeur
hier een rol in moet hebben en agenderen dit voor het najaar. De huidige schoolgids wordt
op kleine punten aangepast door Natasja. Opmerkingen gaan uiterlijk 11 juni naar
Natasja. Deze past ze nog aan en daarna zet Meintho hem als concept schoolgids op de
website.
Aantal groepen schooljaar 2020/2021
De MR gaat formeel alleen over het aantal groepen. We hebben een overzicht van
Meintho gekregen waar 16 groepen op staan: 4 groepen 1/2 en groep 3 t/m 8 allemaal 2
groepen. Er is een leerkracht aangenomen voor de 2e groep 8. De MR stemt in met dit
aantal groepen.

Voorzitterswissel:
Monique neemt nu de vergadering over.

Anja
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Natasja/
Meintho

Monique
Iedereen
Natasja
Meintho

8.

Voortzetting continurooster?
Er zijn ouders die hebben aangegeven een continu-rooster te willen houden voor de
toekomst. We bespreken dit punt uitgebreid. We concluderen dat er een gedegen proces
aan vooraf is gegaan in schooljaar 2015-2016. Toen is er binnen het team vrijwel unaniem
gekozen voor voortzetting van de schooltijden zoals ze waren en niet voor een continurooster. Daarnaast is er toen een ouderenquête geweest mbt een wijziging in de
schooltijden. De grootste groep wilde de huidige schooltijden voortzetten. Er was ook een
deel wat graag een kleine aanpassing in de schooltijden zag en daarom is er een 2e
keuzeronde geweest. Nav deze ronde is de woensdag voor alle groepen gelijkgetrokken
naar 12 uur. En gaan de leerlingen van groep 1 vanaf dat moment ook op dinsdagmiddag
naar school. Dit besluit ligt vast voor een behoorlijk aantal jaren. Niemand weet precies
zeker hoeveel jaren. Monique gaat dit opzoeken in de notulen en informeert daarna de
Monique
ouders die hierover vragen/opmerkingen hadden richting de MR.
We benadrukken nog even dat het continu-rooster de afgelopen weken met halve groepen
werd bezet en dat dat geen goed beeld geeft van de werkelijkheid met hele groepen. Een
continu-rooster is meer dan het hebben van een persoonlijke voorkeur. Het gaat om
arbeidstijden, pauzes, kosten, inzet externen, etc. Wanneer het tijdslimiet van dit
beleidsdeel in zicht is, is het aan de directeur om dit weer op te pakken.

9.

OuderVerkiezingen MR, tbv voltalige bezetting oudergeleding?
Er is nog een oproep voor iemand van de oudergeleding uitgegaan.
geleding.
Corry en Yanto nemen afscheid. De oudergeleding gaat ouders persoonlijk benaderen. Als
er meer gegadigden zijn dan moeten er verkiezingen komen.
Anja en Lianne nemen afscheid. Agnes en Tineke komen hiervoor in de plaats.

10.

Afscheid vertrekkende leden MR
Meintho neemt het woord.

11.

W.v.t.t.k.
Astrid en Natasja gaan het etentje regelen voor 2-9.
Astrid vraagt hoe het gaat mbt de schoolreizen. Moet dit nog op de agenda? Dit moet via
de OR en daarna op de laatste agenda van de MR. Anja is hier mee bezig en koppelt dit
terug.
23 juni is de laatste vergadering. Monique en Meintho hebben een voorbespreking.
In ieder geval op de agenda:
- Evaluatie schooljaarplan
- Schoolreizen en ouderbijdrage
Begroting OR: deze bijeenkomst is niet doorgegaan vanwege de Corona-crisis. Meintho
heeft met de voorzitter van de OR afspraken hierover gemaakt. Volgend schooljaar moet
de OR de oudergelden via een begroting aan de ouders verantwoorden. De MR agendeert
dit voor de 1e vergadering volgend schooljaar.

12.

Sluiting
Monique sluit de vergadering even voor negen.
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