Notulen MR vergadering - 14 december 2020
19.00 uur via TEAMS
Aanwezig: Grieke,Stephanie, Hilda, Willemijn, Henny en Albert
Mka: Petra

1 Opening en welkom
2 Notulen vorige vergadering (21 september 2020), waren deze
keer niet ten tafel
3 Informatie directie:






begroting (meerjaren): De begroting van 2020 heeft een
positief saldo. Er wordt nu zwaarder ingezet op personeel, we
gaan meer investeren. Er zijn al twee nieuwe leerkrachten
benoemd ( deel uit vervangingspot, deel uit begroting van de
school)
5 gelijke dagen model (document volgt nog): de werkgroep is
bezig om de voor – en nadelen tegen elkaar af te wegen. Ze zijn
in een verkenningsfase. Hier komt een voorstel uit. Dit wordt
eerst voorgelegd aan het team. Pas als 80% van de teamleden
voor het plan zijn wordt het plan voorgelegd aan de ouders.
Een meerderheid van de MR moet voor het plan zijn wil het
doorgang kunnen vinden.
Albert benoemt diverse beweegredenen voor het 5 dagen
model. Ook worden er twee ouders benaderd om deel te
nemen aan de werkgroep zodat zij vanuit hun positie kunnen
nadenken over het voorstel.
Corona (mondkapjes - 2 documenten):
Diverse zaken t.a.v. mondkapjes zijn duidelijk hoeft verder geen
toelichting bij.
De nieuwe werkelijkheid sinds 14-12: team 050 wordt benaderd
voor de noodopvang van onze leerlingen. Er is al contact gelegd
met team 050.
Er is geregeld dat er voor iedere leerkracht een laptop
beschikbaar is om mee te werken.









De collega’s worden uitgedaagd om zich te richten op digitale
mogelijkheden.
VRAAG van Willemijn: Wat betreft het digitale aanbod. Wordt
het aanbod breder getrokken zodat leerlingen gebruik kunnen
maken van het aanbod van andere klassen? Hilda geeft uitleg
hoe het werkt bij haar in de groep.
Van de ouders wordt wel verwacht dat er een zwaartepakket
komt in de weken van thuisonderwijs!
Dat er verwachtingen aangegeven worden t.a.v. het huiswerk.
En ook naar de leerlingen toe. Dat ze duidelijk hebben dat het
wel of niet maken van huiswerk niet vrijblijvend is!
Er gaat een brief naar de ouders toe over wat men de
komende tijd kan verwachten.
ouderavond in de maak
Albert gaat in gesprek met FABRIEK 69 over het organiseren van
online ouderavonden. Thema’s: seksuele ontwikkeling van
leerlingen en de omgang met sociale media.
Dit is in de maak. Uitnodiging volgt in één van de komende
weken.
leerlingenraad (verslag) Albert is tot de conclusie gekomen dat
deelname van SO 3 aan de leerlingenraad niet echt zinvol is. Zij
zijn nog te jong. Er wordt nagedacht over een splitsing SO –
VSO.
contact inspectie: Er is regelmatig afstemming met de
inspectie. Er is een officieel inspectie gesprek geweest met het
bestuur. Er zijn geen knelpunten gesignaleerd. Inspectiebezoek
op korte termijn wordt nu niet ingepland.
formele aanpassing Schoolplan (zie bijlage) - hoofdstuk SCSOG
toegevoegd: we zitten nu weer op het zelfde tijdspad met het
schoolplan als de andere scholen. Bij deze heeft de MR het
schoolplan vastgesteld.

4 Inbreng ouders: er wordt uitleg gevraagd over de gele en rode
kaarten in het VSO. We hebben uitgelegd dat dit tot de kerst
een Pilot was. En op deze manier geen vervolg zal krijgen. Er

wordt wel gewerkt aan een persoonlijk intervisieplan voor een
aantal leerlingen.
5 Inbreng personeel: Van Jan Houwing, bestuurder van Passend
onderwijs Groningen is nog geen bericht ontvangen over een
bezoek aan de MR. Gezien de huidige corona tijd zal dat later
wel een keer plaatsvinden denk ik ( HdP)
6 MR verkiezingen: nieuw lid P geleding : Er zullen
personeelsleden benaderd moeten worden ( een oproep aan…)
om deel te nemen aan de MR in het volgende schooljaar. Hilda
gaat de MR verlaten. Aanmelding voor maandag 1 februari
2020 Ook is er ruimte voor een nieuw ouder lid. Grieke mag de
MR ook verlaten.
7 Actielijst 2020 - 2021
8 GMR: hier is ook aangegeven dat het positieve saldo van de
scholen gebruikt moet worden! Verder zijn corona zaken
besproken. Geen nieuwe berichten te melden.
9 Ingekomen stukken: MR tijdschriften zijn uitgedeeld aan de
diverse MR leden
10 Rondvraag: Van Hilda aan de ouders. Of de ouderbijdrage iets
omhoog kan. Het bedrag €7.50 voor Sint cadeau is aan de lage
kant. En €2,- per kind voor een Paas of kerst lunch ook.
We gaan Geja de Rooij vragen om inzicht te geven in besteding
van de ouderbijdrage en aan de hand daarvan wordt het
verzoek opnieuw ingediend.

Data vergaderingen: 01 febr, 12 april, 14 juni

H. de Poel

