Notulen MR JL Driecant 25-05-2020
Tijd: 19.30 - 21.00
Vooroverleg: 19.30 – 20.00
Notulist: Heidi
Aanwezig:
Derk Lettink
Tina Smeijers
Gerwin van der Laan

Locatie: video bellen
Overleg met directie: 20.00

Heidi Vonk
Patricia de Leeuw
Saskia van Duijnen Montijn-Reinders
Roel Willems
Ron Obbens

Afwezig:
Agendapunten
Opening door Patricia om 19.30
Vooroverleg:
• Mededelingen/Post
Patricia vraagt of er reacties vanuit de ouders bij de MR-leden binnenkomen i.v.m.
corona.
Er zijn wel reacties op de klassenindeling, niet op de coronamaatregelen op school. Één
van de ouders van groep 7 gaat bezwaar maken. Omdat dit besluit is goedgekeurd door
de MR, vraagt Patricia zich af of de ouder echt bezwaar kan maken.
Derk maakt zich er zorgen over dat met een hele klas onvoldoende afstand bewaard kan
worden. We zijn hier afhankelijk van de directie en het bestuur. Wij zullen bij Tina
neerleggen dat deze zorg er is.
• Notulen vorige vergadering: 07-05-2020
De ouders en leerlingen van groep 8 willen geen bijeenkomst in het nieuwe jaar.
Voor de aanpassing van de ouderbijdrage wordt een afspraak met Petra gemaakt.
Wat er teruggegeven wordt, is nog onzeker i.v.m. het schoolreisje en een eventuele
activiteit voor groep 8, alsmede de eventuele inzet van overblijfouders in de laatste
maand.
Heidi maakt een afspraak met Petra en met Gerwin of Ron.
Stakingsdagen zijn toch uitbetaald; er zijn dus geen stakingsgelden over.
Patricia heeft met Monique gebeld. Monique zegt dat er een oudervereniging moet
komen. Monique komt de 22e in de MR.
Vooroverleg:
• Reglement/statuut MR
In het nieuwe schooljaar zullen we dit doornemen. Gerwin geeft aan dat hij graag wil
weten in hoeverre wij dit voor de MR aan mogen passen.
Verkiezingen: Hebben beide ouders stemrecht? Moeten de stembriefjes genummerd
worden?
• Overleg met directie:
Saskia sluit aan bij de vergadering. Wij doen een voorstelrondje.
Tina geeft naar aanleiding van de versoepeling van de coronamaatregelen aan dat wij te
maken hebben met de richtlijnen van het RIVM. We moeten hier zo slim mogelijk mee
omgaan. Donderdag vindt een groot directeurenoverleg plaats.
• Update

We zijn met 2 belangrijke trajecten bezig. Het inrichten van het onderwijs door de
coronamaatregelen. Tina vindt dat het team zich heel flexibel opstelt. De ouders worden
zo goed mogelijk geïnformeerd. De ouders zijn tevreden over de informatie die zij
krijgen. Vanaf woensdag 27 mei gaan de kinderen van de noodopvang gewoon naar de
klas. Op de speelplaats zullen de lijnen verdwijnen. De overblijf wordt donderdag
besproken.
Er is een voorstel aan de onderwijsassistente gedaan voor 0,6 fte. Zij zal in groep 8
ondersteunen en verder waar nodig. Zij heeft een half jaar bij de onderbouw op onze
school gewerkt. Op dit moment werkt ze op Darwin.
Tina heeft geen bericht van het bestuur gehad over de financiële kant van de invulling
van de bezetting.
• HPO
We zouden wat duidelijker de missie en de visie van de school naar buiten kunnen
brengen. Dit jaar, op 12 juni, wordt het programma voor het eerste jaar afgesloten.
Volgend jaar komen 6 studiemomenten met Academica. Patricia en Derk geven aan dat
ze het jammer vinden dat het teamuitje wordt vervangen door een nascholing. Heidi stelt
voor om de studiemiddag en de vergadering om te draaien. Tina gaat kijken of dit
mogelijk is.
• Tevredenheidspeiling ouders en leerkrachten
De ouders zijn best tevreden; een mooie score. Ron geeft aan dat hij het alleen voor het
oudste kind moest invullen en geeft aan dat hij dit misschien anders ingevuld zou hebben
voor zijn andere kinderen. Gerwin geeft aan dat de cijfers alleen gemiddelden zijn en dat
er niet aangegeven wordt wat de spreiding van de getallen is, waardoor het moeilijk is
om een nauwkeurig beeld te vormen.
De MR staat nog niet correct in Vensters (Scholen op de kaart).
De medewerkerstevredenheidspeiling wordt niet aan de ouders van de MR getoond, wel
aan de PMR. De medewerkerstevredenheidspeiling is nog niet in het team besproken.
Misschien komt daar nog iets uit voor de MR.
• Vakantierooster
In de linkerkolom moet bij de meivakantie 3 mei tot 7 mei staan.
De avondvierdaagse is in de week van 25 juni, dus 25 juni wordt een studiedag en niet 18
juni. Op de site van de avondvierdaagse staat dinsdag t/m vrijdag.
Het totale aantal verplichte lesuren is 940, wij zitten daar met 4,8 uur boven, hierdoor
ontstaat wat ruimte voor eventuele calamiteiten.
• Andere zaken met betrekking tot de MR
Tina zal niet bij de vergadering van 22 juni aanwezig zijn, waarschijnlijk sluit Saskia wel
aan. Tina bedankt de MR voor de fijne en soepel verlopende samenwerking.
Ron heeft op de 22e ook een GMR vergadering en vraagt daarom belangrijke
onderwerpen eerst te behandelen.
De volgende vergadering begint om 19:00.
Er is geen scholingsbehoefte vanuit de MR.
Tina geeft aan dat het misschien leuk is om een themabijeenkomst over de kwaliteitszorg
te houden. Misschien is het goed om Alexandra hier dan ook bij uit te nodigen. Ook is het
goed om een planning te maken om de kwaliteitskaarten te bespreken.
23 juni worden in het team alle ambitiekaarten geëvalueerd. Het is belangrijk om te
kijken welke positieve zaken uit deze coronaperiode meegenomen kunnen worden.
Saskia wil graag het jaarverslag van de MR voor de zomervakantie krijgen.

De schoolgids moet nog wat aangepast worden. Hij kan uitgeprint en besproken worden.
To do list
Volgende vergadering 22 juni
Concept notulen mailen naar MR
Goedgekeurde notulen mailen naar John voor op de site
Niet betalende ouders bellen
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Afspraak met Petra en Ron of Gerwin maken
Monique (bestuurskantoor) uitnodigen
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Zaken die nog open staan
Reglement/statuut MR

Nieuw schooljaar

