Medezeggenschapsraad vergadering 2 16 november 2021
Voor u ligt het verslag van de tweede vergadering van de medezeggenschapsraad van schooljaar
2021-2022. Na één vergadering op school is deze vergadering weer online gehouden.
Communicatie
Naast lopende zaken blijven er ook verschillende punten terugkeren op de agenda; dat zijn
communicatie en ventilatie. Vanwege Coronamaatregelen en het afstandsonderwijs afgelopen
schooljaar heeft betrokkenheid en communicatie met ouders en verzorgers blijvende aandacht. De
communicatie wordt iedere vergadering geëvalueerd. De MR is daardoor voor de zomervakantie
met het idee gekomen om een 'smoelenboek' op de website en de app van De Wijde Veert te
plaatsen zodat alle ouders een gezicht bij de leerkrachten hebben. De foto’s van het personeel zijn
inmiddels zichtbaar onder het kopje Team in de schoolapp en op de website is de foto van het hele
team geplaatst. De school is ook blij om de ouders voor de 10 minuten-gesprekken, binnen de
maatregelen, weer in school te kunnen ontvangen.
Ventilatie
Niet alleen vanwege Corona, maar al geruime tijd wordt er druk vergaderd over en onderzoek
gedaan naar de verbetering van de ventilatie op school. Deze MR-vergadering heeft Paul Edelschaap
een terugkoppeling van het GGD- rapport gegeven. Er is afgesproken dat er 7 suskasten worden
geïnstalleerd binnen de school. Daarnaast worden er luchtbehandelingskasten met koeling
aangeschaft. In de zomer zal er dan verse koude lucht naar binnen stromen. Er worden van de zomer
filters vernieuwd. Ook worden de roosters vernieuwd. Daarnaast is het belangrijk dat de lokalen
worden gelucht door deuren en ramen open te houden. Het is tevens belangrijk dat de school een
contract krijgt voor het vernieuwen van de filters.
IOP en NPO-gelden evaluatie en inzicht achterstanden
Er zijn diverse middelen ingezet om leerlingen te ondersteunen tijdens en na de lockdown. Er zijn
twee subsidies. Allereerst heb je de IOP subsidie. Dat eindigt aankomend december. Ook hebben we
het NPO geld. Voor beide subsidies zijn plannen gemaakt en deze zijn door de MR goedgekeurd.
Tijdens deze MR is besproken of de school, nu leerling rapport 1 zich heeft aangediend, een goed
beeld heeft van de achterstanden die leerlingen hebben en of zij kunnen evalueren op de middelen
die hiervoor beschikbaar zijn. Er is onder andere geld gestoken in de hulpklas. Ook wordt er meer op
maat instructie gegeven middels leerpleinen. Er zijn hiervoor extra mensen aangenomen.
Uiteindelijk zijn er een aantal leerkrachten ziek geworden, waardoor een aantal mensen vanuit
leerpleinen en hulpklas voor de klas moesten staan. Ook hebben Kim Neefjes en Merel scholen
bezocht die werken met leerpleinen om kennis en ideeën op te doen. Er is op dit moment een beeld
van de leerlingen die een achterstand hebben al dan niet opgelopen vanuit de lockdown. Hier wordt
zo goed mogelijk op ingesprongen. Middels de extra middelen wordt er zo hard mogelijk gewerkt
aan het inhalen van de achterstanden voor deze leerlingen. Naast de aankomende
rapportgesprekken worden er ook meer gesprekken met ouders gevoerd.
Begroting 2022
Er zijn Allente breed op bestuursniveau veranderingen gaande. In plaats van per schooljaar zal er
straks per kalenderjaar een jaarplan en begroting worden gemaakt. Plannen zullen dan direct aan de
begroting worden gekoppeld. De MR krijgt hier voor januari 2022 een overzicht van.
De volgende vergaderdata van de MR zijn: 18 januari, 8 maart, 19 april en 14 juni.

