Notulen MR
Datum:

Dinsdag 6 juli 2021

Aanvang:

19:00 uur

Locatie:

Videoconference

Volgende vergadering:

21-9-2021

Vereist:

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

Uitgenodigd:

Jeroen Tholen (JT) / Lars Hanssen / Leden GMR

1.

Opening door de voorzitter + voorstelronde i.v.m. nieuw MR lid

2.

Eventuele aanvulling van de agenda.
Geen aanvullingen

3.

Notulen MR – vergadering 18-5-2021
Geen opmerkingen, toevoegingen. Notulen vergadering 18-5-2021 vastgesteld.
Publicatie van notulen op website vanwege openbaarheid vergadering (JT/RR)

4.

Mededelingen
- GMR leden niet ingegaan op uitnodiging

5.

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

6.

Ingekomen stukken / mailbox MR
- geen ingekomen stukken op de mailbox voor MR

7.

Rooster nieuwe schooljaar / Formatie
- toelichting JT op formatie
- juf Linda graag voor de klas, komt nieuwe gymleerkracht
- uitbreiding met 2 leerkrachten
- team heeft formatie besproken en positief bevonden
- groepsoverstijgend werken -> kleinere groepen = meer aandacht voor leerlingen
- maximaal 2 leerkrachten per groep bij parttimers
- inzet extra gelden voor de looptijd van 4 jaar ingangsdatum schooljaar 2021-2022, taak directie voor
goede uitvoering, toezicht team en MR

8.

Schoolplan
- toelichting JT op schoolplan
- Corona negatief gevolg op te behalen doelen binnen plan
- evaluatie in team, doorkijk naar nieuwe schooljaar
- gemeten resultaten uit buitenland zijn overeenkomstig met Nederland
- schoolplan aangenomen en door twee leden oudergeleding ondertekend.

9.

Schoolgids
- toelichting door JT, meest actuele versie volgt op internet
- schoolgids aangenomen en door twee leden oudergeleding ondertekend.

10. Uitkomsten enquête onder ouders / definitief besluit
- 73 % respons, hetgeen een mooi resultaat is
- er is een meerderheid van 58% voor het naar school laten gaan van groep 1 op de vrijdagen. Dit roept
wel discussie op binnen de vergadering, omdat deze meerderheid niet overtuigend is. Verder was er in
tegenstelling tot hetgeen eerder besproken niet vooraf een percentage vastgesteld door de vergadering

dat zou gelden als meerderheid. Vanwege het uitblijven hiervan wordt 58% als meerderheid gezien en
voorstel aangenomen, met kanttekening dat de ouders hierin zelf een keuze kunnen maken!
- er is een meerderheid van 70% om groep 4 op vrijdagmiddag naar school te laten gaan. Voorstel
aangenomen.
- ruime meerderheid > 90% voor het voortzetten van het continurooster, zoals dat in coronatijd is
ingevoerd. Voorstel aangenomen.
- teamleden geven aan dat de vrijdagmiddagen voor groep 1 een voordeel opleveren voor de
vervolggroepen waarin de leerlingen terecht komen
- transparante communicatie via Isy (JT)
11. Brief naar GMR vervolg …
- contactpersonen GMR geen contact opgenomen, ook geen reactie op uitnodiging
NASCHRIFT: enkele dagen na de vergadering heeft men alsnog aangeven de mail te laat te hebben
ontvangen en graag bij een volgende vergadering aanwezig wil zijn.
- algemeen gevoel bij GMR is niet bijster positief
12. Vacature nieuwe directeur, stavaza
- nog geen nieuwe directie, volgt nog brief van bestuur aan ouders
- kandidaten door extern bureau aangeleverd afgewezen door Innovo
- procedure voor ambitieuze adjunct op te leiden naar directeur i.c.m. interim loopt nog
- nog onduidelijk of er een nieuwe directie zal zijn bij de start van het nieuwe schooljaar
- algemeen gevoel is dat CVB dit proces iets heeft onderschat
13. Agendapunten voor nieuwe schooljaar VERVALLEN ALS AGENDAPUNT
14. Vergaderschema, eerste overleg nieuwe schooljaar
- datum eerste overleg schooljaar 2021-2021; 21-9-2021
15. Vinger aan de pols: NIET BEHANDELD ALS AGANDAPUNT
- communicatie Isy, mail,
- Pestprotocol
- Schoolplanontwikkeling
- Werkdruk
- Schoolondersteuningsprofiel
- Kindcentrum
- Missie en visie
16. Afscheid lid MR / Directie
- er wordt afscheid genomen van PB en JT, resp. MR lid oudergeleding en directie. Beide ontvangen een
kleine attentie en woord van dank
17. Rondvraag
- aanwezigheid MR leden op infoavond d.d. 28-9-2021
- communicatie via Isy nieuw MR lid
- algemene communicatie via Isy

 Pagina 2

