Notulen MR vergadering Emmaschool Assen
Datum:

Dinsdag 29 oktober 2020

Tijd:

19:30 uur – 21.00 uur

Plaats:

Online via Teams

1. Opening en vaststelling agenda:
 Geen agendapunten toegevoegd.
2. Vaststellen notulen 15/9/2020 (bijlage 1):
 Notulen 15/9/2020 zijn vastgesteld.
3. Memo directie (bijlage 2):
 De directeur heeft een memo opgesteld waarin staat wat speelt op dit moment.
Twee onderwerpen worden besproken:
o Op dit moment worden structureel buiten op het plein gegymd en in de
gymzaal. Twee oorzaken hiervoor worden genoemd: ten eerste
beschikbaarheid van de gymzaal. Het aantal lesuren wordt wettelijk bepaald
op basis van het aantal leerlingen vanaf zes jaar. Naar de praktische invulling
van deze lesuren wordt al binnen het team naar gekeken. Ten tweede zijn
niet alle leraren bevoegd om gym in de gymzaal te geven, maar ze mogen
wel lesgeven op het schoolplein. In een volgende MR vergadering zal dit
uitgebreider worden besproken. Tineke inventariseert de mening over dit
onderwerp van het lerarenteam voor de vergadering november.
o Communicatie met ouders. Ook dit wordt meegenomen in een volgende MR
vergadering. De mogelijkheid wordt genoemd om een enquête over dit
onderwerp naar de ouders te sturen.
4. Ter instemming: tijdelijke wijziging onderwijstijden
 Oudergeleding: In de extra MR vergadering van 20 oktober over dit onderwerp is
gesteld dat de oudergeleding de voorkeur van de meerderheid van de ouders zal
volgen. 302 mensen hebben meegedaan aan de enquête, waarvan 260 met een
uniek emailadres. Ruim driekwart van de ouders (zowel van alle deelnemers als de
260 deelnemers met een uniek emailadres) is voor tijdelijke invoering van het
continurooster per 9 november. Ouders die hier niet voor zijn, noemden o.a.
mogelijke problemen met het regelen van de extra opvang, kosten voor de extra
opvang, en dat een langere middagpauze mogelijk bevorderlijk is voor de
leerprestaties. Deze zijn uitvoerig besproken in de vergadering en vanuit de MR is
geadviseerd om de verschillende zienswijzen van ouders te adresseren in de
toelichting bij het besluit. Wat betreft naschoolse opvang heeft de school contact
gehad met de verschillende opvangorganisaties. Deze gaven aan dat ze geen
moeilijkheden voorzagen als per 9 november zou worden overgegaan naar de
nieuwe tijden.





Binnen het onderwijsteam is een ruime meerderheid voor tijdelijke invoering van het
continurooster, met de opmerking dat de rusttijden gewaarborgd zijn. Hiervoor
worden verschillende opties onderzocht, waaronder het inschakelen van
pedagogisch medewerkers die pleinwacht houden tijdens het buitenspelen, zodat de
leerkrachten pauze kunnen houden. Hierbij hoeven geen volwassenen anders dan
leerkrachten in de school te komen.
Na weging van de meningen van de ouders en de leraren (beide ruime meerderheid
voor) en bovenal de veiligheid en gezondheid van de leerkrachten, stemt de
voltallige MR in met de tijdelijke wijziging van de onderwijstijden. Zoals
aangekondigd komt in januari een enquête voor de ouders over invoering van het
continurooster voor langere duur.

Zonder directie
5. Vaststellen jaarverslag 2019-2020 (bijlage 4).
 Vastgesteld door de MR.
6. Bespreken jaarplan 2020-2021:
 De volgende speerpunten worden afgesproken om tijdens iedere MR vergadering te
bespreken:
o Huisvesting / vernieuwbouw, inclusief schoolplein
o EDI en technisch lezen
o Communicatie naar ouders
o Rooster en schooltijden
o Werkdruk
 Onderwerpen die eenmalig aan bod komen in het jaar 2020/2021:
o Gym en bewegen
o Gebruik bibliotheek
o Outdoor learning
o Muziek, cultuur
o Vrijwilligers (bieb, verkeer,) en ouderparticipatie
 Ouderraad: Monique neemt contact op met Ouderraad om een gezamenlijke
vergadering te plannen.
7. Rondvraag en Sluiting:
 Tineke: De GMR stelt jaarlijks het vakantierooster vast. Echter, de afgelopen drie jaar
is een negatief advies gegeven, omdat de TT vrijdag geen vrije dag meer is. Tineke is
benieuwd naar de mening van de MR over dit onderwerp. In januari zal dit
besproken worden en de tussentijd kan de mening van ouders en leraren gepeild
worden.
 Paul: om de communicatie met ouders en participatie door ouders te verbeteren,
zou er een laagdrempelige methode gezocht moeten worden om de mening van
ouders op allerlei onderwerpen te peilen. Hij vraagt de MR leden hierover na te
denken.
Om 21:00 uur wordt de vergadering gesloten. Volgende vergadering is op 30 november.

