Notulen MR vergadering Emmaschool Assen
Datum:

Maandag 30 november 2020

Tijd:

19:30 uur – 21.00 uur

Plaats:

Online via Teams

1. Opening en vaststelling agenda:
• Geen agendapunten toegevoegd.
2. Er zijn per mail wat reacties gekomen op de ouderpeiling:
• Een klein aantal ouders trekt de stemming in twijfel. We hebben nogmaals
geconcludeerd dat de stemming overtuigend is. Wel kijken we bij de definitieve
peiling goed naar de methodiek.
• Ook zijn er wat reacties gekomen op de tijden van de peuteropvang die niet
aansluiten. We spreken af de ouders die dit signaal hebben gegeven aan te raden om
contact op nemen met de leerkracht en leveren maatwerk. In de definitieve
ouderpeiling nemen we de vraag mee. De peuteropvang heeft inmiddels geen
oudercommissie meer.
• Een aantal ouders geeft aan het rooster voor de kinderen niet prettig te vinden.
De MR leden hebben zelf mondjesmaat wat reacties gehad, beide kanten op. Eén van de
zorgen die naar voren kwamen zijn de beweegmomenten en korte pauzes. We spreken af dat
Carolien in het geepeetje terugkoppelt hoe de school hiermee omgaat.
3. Vaststellen notulen 29/10/2020 (bijlage 1):
• Notulen 29/10/2020 zijn vastgesteld.
4. Ouderpeiling januari (agendapunt 9 naar voren gehaald)
• Het Sterrenschip heeft vorig jaar de peiling gedaan, we zouden hen kunnen vragen
hoe ze dit hebben aangepakt.
• We willen voorkomen dat de schijn van partijdigheid ontstaat. Daarom doen we geen
digitale peiling, maar een peiling op papier. Carolien checkt bij het directieberaad
hoe andere scholen dit hebben gedaan. Twee keuzes: Of elk kind krijgt een formulier
mee (voor elk kind 1, meer kinderen = meer invloed) OF het oudste kind krijgt twee
formulieren mee (voor elke ouder 1). Groep 8 stemt ook mee, maar krijgt een ander
formulier zodat hun peiling alleen telt voor de tijdelijke verlenging (tot
zomervakantie) en niet voor de definitieve peiling.
• Op schoolniveau is er een werkgroep schooltijden. Zij gaan in december een
indicatieve peiling doen onder de leerkrachten en nemen de argumenten voor of
tegen een continuerooster mee (zoals rusttijden). Met die informatie gaan we in
januari peilen onder de ouders. Daarna werkt de werkgroep volledige voorstellen uit.

5. Informatie directie
• Luchtkwaliteit op school wordt gemeten, op alle Plateau-scholen. Deze input wordt
ook meegenomen in de vernieuwbouw.
• Jaarplan ligt bij het MT, daarna komt deze op de MR agenda.
• Er is een vlootschouw geweest, daaruit zijn een paar aanbevelingen gekomen die zijn
opgenomen in het jaarplan. Belangrijke aanbeveling is dat qua resultaten opvalt dat
de prestaties van de kinderen gemiddeld lager zijn dan je op basis van de
leerlingenpopulatie zou verwachten. Daarmee gaat de school aan de slag en
sommige verbeteringen waren ook al ingezet.
• Procedure adjunct-directeur. Carolien is voornemens de wervingsprocedure te
starten en vraagt of een ouder uit de MR zitting wil nemen in de
sollicitatiecommissie. Voor dit jaar is er formatie beschikbaar. Voor volgend jaar is er
een beetje formatie voor beschikbaar die we nu niet gebruiken (0,2 fte), tegelijkertijd
betekent het voor volgend jaar dat ergens anders een beetje formatie moet worden
ingeleverd (0,4 fte). Het bestuur heeft aangegeven dat vanwege de uitdagingen die
er liggen en de grootte van het Kindcentrum (inclusief kinderopvang locatie de Roos)
het noodzakelijk is dat er op korte termijn een adjunct wordt aangesteld.
Tegelijkertijd is het wenselijk om eerst een ei te leggen over de formatie en waarvan
het ten koste moet gaan. De PMR heeft instemmingsrecht op de formatie; in januari
komt dit op de MR vergadering.
• De begroting ligt nu voor aan de GMR. Daarna kan de uitwerking voor ons
kindcentrum plaatsvinden. Komt in maart of april op de agenda.

Zonder directie
6. Jaarplan
• We reageren voor vrijdag per e-mail en stellen hem dan vast.
7. Monique heeft contact gehad met de OC. Het voorstel is dat zij een financieel jaarverslag
opstellen en dat ter inzage neerleggen bij de directeur.
8. Er is onder de leerkrachten gepeild wat men vindt van het gymmen op het plein en het
ontbreken van een speellokaal voor de kleuters. Het oordeel op beide onderdelen is
overwegend negatief, maar men snapt het wel vanwege de overmacht-situatie. Carolien
heeft deze zorg neergelegd bij de gemeente. Natasja vult aan dat er ook een behoorlijk
aantal leerkrachten is zonder gymbevoegdheid; zij mogen geen gymles in het gymlokaal
geven, wel een les op het plein. Ook dat speelt mee. We zetten dit volgende keer opnieuw
op de agenda, zodat Carolien terugkoppeling kan geven op de reactie van de gemeente.
Mogelijk kan een brief vanuit de MR om te wijzen op het belang van goed
bewegingsonderwijs bijdragen. Natasja oppert nog dat bij Kids First verderop wellicht een
lokaal gehuurd kan worden voor een paar uur voor beweeglessen van kleuters.

9. Paul en Jorn denken na over de mogelijkheden voor een Ouderinspraakmedium. We
agenderen dit voor de volgende vergadering.
10. Wvttk:
•
•

Er is budget voor een MR teamscholing. Monique zoekt dit verder uit voor de
volgende vergadering.
Tineke kondigt de brief van de GMR inzake de peiling TT vrijdag aan.

Om 21:00 uur wordt de vergadering gesloten.

