Notulen MR-vergadering dinsdag 7 juli 2020
1. Opening
Marja opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
Verkiezen MR wordt nog aan de agenda toegevoegd
3. Notulen
Deze worden door genomen en goed gekeurd
4. Algemene agendapunten
- Evaluatie continurooster
Er is onder de leerkrachten gevraagd hoe zij het continurooster hebben ervaren. Er is
draagvlak, al is niet iedereen overwegend positief. Met name de duur van de pauze (een
kwartier) wordt als te kort gezien. Het is goed komend jaar met elkaar te onderzoeken wat de
mogelijkheden en opties zijn en hier ook ouders bij te betrekken.
De oudergeleding gaat voor nu een korte enquete uitzetten om breder bij de ouders de
ervaringen met het continurooster in de afgelopen maanden op te halen.
- Evaluatie oudergeleding mr en team Corona bestuur
Dit onderwerp is besproken in de GMR. De bijeenkomsten/vergaderingen zijn belangrijk juist
in crisistijd. In de GMR kwam ook naar voren dat een centrale regierol wordt verwacht. Juist
om in zo’n tijd snel keuzes te maken en duidelijkheid te geven. Binnen het eigen team heeft
iedereen de samenwerking en afstemming als positief ervaren.
Conclusie is dat verwachtingen managen, ook richting ouders heel belangrijk is. Wat mag er
wel en niet binnen de regels die dan gelden.
Het is goed om al wat scenarios uit te werken de komende tijd. Wat als een leerkracht uitvalt,
hoe pakken we dit dan aan als school, intern en richting ouders? Wat als hulpouders niet bij
het overblijven kunnen zijn vanwege klachten, hoe lossen we dit dan op? We komen hier in
de volgende vergadering op terug
- Evaluatie samenstelling mr.
De betrokkenheid van de huidige leden is groot. Iedereen is continu aanwezig bij alle
vergaderingen. Gezien de vraagstukken die gaan spelen het komend jaar, is het naar ons idee
raadzaam de groep uit te breiden naar 8 personen (4 ouders, 4 leerkrachten). Hierbij is een
afspiegeling van de groepen van belang, bij de ouders en bij de leerkrachten. We zoeken
daarom voor nu een ouder met kleuters, en een leerkracht in de bovenbouw. In het nieuwe
schooljaar plaatsen de ouders van de mr een oproep in Het Schakeltje.
- Airco bovenverdieping
Op de bovenverdieping is er een behoefte aan een airco. Dit is al eerder aangekaart bij het
bestuur. Er is een langlopend project gestart van onderzoek, breder navragen onder scholen en
daarna aanbesteden. Het is belangrijk dat er snel schot komt in de zaak. De MR stuurt een
bericht naar het bestuur met het verzoek hier vaart achter te zetten.
5. Inbreng Frank
- Schoolgids

Frank vraagt akkoord op de inhoud van de schoolgids. Deze wordt gegeven met een kleine
kanttekening dat mogelijk in de volgende schoolgids de leerkrachten met specifieke
competenties benoemd kunnen worden. Dit is iets om eerst binnen het team te bespreken.
6. OPR
De laatste vergadering was digitaal en daardoor korter dan gebruikelijk. Er is bekend gemaakt
dat er vijf mensen aftreden, zowel leerkrachten en ouders. De Schakel is al goed
vertegenwoordigd dus beter als een andere school aansluit. Ook is besproken dat het goed is
om te hoe de vergadering van de OPR efficienter ingericht kan worden. Met 16 mensen wordt
het snel een tijdsintensieve en weinig interactieve vergadering.
7. GMR
• Er zijn in de GMR de afgelopen periode onderling veel ervaringen uitgewisseld. Er kan
veel geleerd worden van elkaar, daar moet meer gebruik gemaakt van worden. Dit
voorkomt dat iedereen het wiel opnieuw gaat uitvinden.
• Er is een update geweest van het proces rondom de zij-instromers: drie mensen is door de
selectie heen gekomen. Zij beginnen alle drie bij de Zweissen.
• De rol van secretaris is vrij gekomen. Aangezien niemand zich heeft aangeboden hiervoor,
heeft Roeland aangeboden deze taak op zich te nemen om te kijken hoe het haar bevalt en
of dit te combineren valt met zijn andere activiteiten.
8. Inspiratie en binnengekomen post
9. Rondvraag
Nieuwe vergaderdata mr vaststellen. We wachten hiervoor op de data nog van de GMR. Merit
doet een voorstel voor nieuwe vergaderdata
De volgende vergadering staat gepland op:
Woensdag 30 september

