Notulen MR
Datum:

Dinsdag 9 maart 2021

Aanvang:

19:00 uur

Locatie:

Videoconference

Volgende vergadering:

18-05-2021

Vereist:

Ruud Roumen (RR), Lia Stassen (LS), Paul Bartelink (PB), Miranda Tillie (MT),
Suzanne Scheres (SS) Neill Claessen (NC)

Uitgenodigd:

Jeroen Tholen (JT)

1.

Opening door de voorzitter

2.

Eventuele aanvulling van de agenda.
Geen aanvullingen

3.

Notulen MR – vergadering 26-01-2021
Geen opmerkingen, toevoegingen. Notulen vergadering 26-01-2021 vastgesteld.

4.

Mededelingen
Geen mededelingen

5.

Acties / openstaande acties vorige vergaderingen
Actielijst niet behandeld acties zijn in agendapunten opgenomen

6.

Ingekomen stukken / mailbox MR
- Infoboekje MR. RR stuurt dit rond met aftekenlijst voor gelezen aan elk MR lid (ouders ontvangen
het via de kinderen)

7.

Schoolbegroting (concept)
JT geeft uitgebreide toelichting. Begroting wordt donderdag a.s. gedeeld met het team.
NPO: Nationaal Programma Onderwijs -> circa 180K aan bijdrage per school (gemiddeld)
Dit bedrag is niet opgenomen in begroting
Highlights begroting:
- 20/21 negatief saldo 3K
- 21/22 negatief saldo voorzien 9K
- Reserve 18K aan einde 21/22
- Negatief saldo naar toekomst positief, hierdoor geen gevolgen voor bezetting te verwachten
- Uitbreiding bezetting (meer uren door bestaande leerkrachten) nog niet haalbaar
- Bezetting 21/22 gelijk aan 20/21, bij geen gebruik van mobiliteitsronde
- Eisen aan ontvangst gelden NPO door Innovo verantwoord voor alle scholen
- Uitgaven NPO gelden binnen reguliere processen, komt Best Practice draaiboek als handvat
- NPO gelden voor periode van 2 schooljaren (bedrag is totaalbedrag)
- Analyse voor zomervakantie, implementatie NPO gelden na zomervakantie

8.

Organisatie onderwijs tijdens opstart na lockdown
Zie punt 9

9.

Klassenbezetting na lockdown
Punt 8 en 9 worden gezamenlijk behandeld omdat deze beide dezelfde strekking hebben.
JT geeft toelichting:
Voor Triangelleerlingen is er geen sprake van ernstige achterstanden, zoals deze door de media
(landelijk) worden gemeld. Leerlingen hebben ook veel andere dingen geleerd, denk aan plannen van
taken, digitale werkomgeving e.d.
Protocollen waren toegezegd voor opening, maar pas op do na de opening beschikbaar.

Ingezet op cohortering van leerlingen en leerkrachten niet binnen meerdere groepen inzetten. Groep 6
en 8 hierdoor 1 dag online les
Groep 1-2 op wo geen les. Op vrijdag extra werk door leerkracht groep 2 waardoor de groep gesplitst
kon worden en er meer aandacht was voor de kinderen.
Ouders uit kleutergroepen onvrede over deze aanpak, heftige aantijgingen aan adres directie en Innovo.
Goed gesprek heeft zaken opgehelderd.
Vanaf week 11-2021 wordt normale lesgeven (van voor 2e lockdown) weer opgepakt, met de
wetenschap dat het balanceren op een dunne lijn is.
Protocollen voor onderwijs en adviezen GGD wijken af van elkaar. Veiligheid voor leerling én leerkracht
staat voorop. Positieve test = hele klas minimaal 1 week thuis.
2 leerkrachten hebben bij opstart aangegeven zich nog niet veilig te voelen, deels opvang door IB-er,
waardoor dit werk is blijven liggen. Beide leerkrachten hebben aangegeven weer voldoende vertrouwen
te hebben en staan weer voor de klas.
SS: is er een draaiboek online lesgeven beschikbaar voor zieke kinderen (ziek = niet naar school op
basis van beslisboom, maar kan wel lessen volgen)?
LS: dat is gelijk aan het online lesgeven tijdens lockdown. Voor groep 4-8 Snapped, leerlingen kunnen
digitaal gevolgd worden voor wat betreft de vorderingen.
Voor groepen 1-3 liggen er binnen 2 dagen werkpakketten gereed in een dergelijke situatie.
10. Brief naar GMR, vervolg
RR heeft contact gehad met oud GMR lid, deze gaf aan dat goede vragen zijn en terecht gesteld, maar
kan niets voor ons betekenen (pensioen). Besloten wordt dat PB vanuit de ouders / hele MR de brief
nogmaals naar de GMR stuurt. GMR wordt voor eerstvolgende vergadering uitgenodigd deel te nemen.
Uitnodiging is eerder verstrekt maar geen respons ontvangen.
11. Verkiezingen nieuw MR lid.
Leerkrachte plaatsen Isy bericht in week 11-2021 waarin wordt vermeld dat de MR versterking zoekt.
Gegadigden kunnen zich opgeven tot en met vrijdag 2-4-2021. In vergadering 18-5-2021 worden
verkiezingen verder uitgewerkt (indien noodzakelijk). Streven is het nieuwe MR lid al bij de laatste
vergadering van dit schooljaar uit te nodigen.
12. Vacaturen nieuwe directeur, stavaza
30 maart sollicitatiegesprekken met BAC, vooraf eerste voorselectie in week 11-2021. Maximaal 3
gegadigden op gesprek.
BAC komt vooraf nog bij elkaar om de gesprekken voor te bereiden.
Bij nieuwe ontwikkelingen wordt MR op de hoogte gehouden door leden BAC (SS/LS).
13. Vinger aan de pols:
Geen mededelingen
14. Rondvraag
RR: Voor volgende vergadering enquête nieuw rooster opnemen
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