Medezeggenschapsraad

Helwigstraat 1a,
5431 GH Cuijk
tel. 0485-313482
info@nienekes.nl

NOTULEN

Vergadering: 28 januari 2021
Aanvang: 19.45 uur
Sluiting: 21:30 uur
Aanwezig: Marijke – Rianne –Bram – Kim – Jerry- Vera- Nadia- Simone-Mark
Afwezig: Jeanny
Agenda:
Onderwerp
1. Opening
Speciaal welkom voor Mark en Simone als nieuwe leden
van de MR
2. Mededelingen
- Jerry vertelt over de cursus voor nieuwe MR-leden.
Deze was verhelderend.
- 2 nieuwe leden; vanaf januari 2021 Mark Groffen
- Vanaf september 2021 Simone van Daal-Thelosen
- Inzet onderwijsassistenten en leerkrachten inzake
subsidies:
De Nienekes heeft een subsidie gekregen vanuit de
eerste lockdown. Kinderen die achterstand hebben
opgelopen, krijgen extra ondersteuning. Vanuit deze
lockdown is er ook extra subsidie beschikbaar voor “
leerkracht-handen” en deze gaan we inzetten, als we
de kinderen weer fysiek zien. Van daaruit gaan we
kijken wat er nodig is. (Dit is niet specifiek voor
individuele kinderen maar kan ook ingezet worden
voor een groep.)
- Nadenken over het nieuwe jaar/budget van de MR;
hoe gaan we deze inzetten?
- Gemeente Cuijk gaat een project opstarten voor
kinderen in Cuijk om junior Cyberagent te worden
om ze bewust te maken van het gevaar dat schuil
gaat achter social media. Kinderen vanaf groep 5 t/m
8

3. Ingekomen / Uitgaande post
Via mail niets binnen gekomen.
4. GMR
-Risicoanalyse is besproken
Stichting is financieel gezond. Geld voor achterstand van
de afgelopen jaren mag op een juiste wijze ingezet
worden. Vanuit deze luxe positie, omdat de stichting er
goed voorstaat, wordt er bekeken hoe en waar dit geld
ingezet wordt. Dit is uitgezet over 4 jaren, om dit zo
gezond mogelijk in te zetten.
- Nieuwe leden, voor functies in GMR, zijn
voorgesteld.
- Vakantieplanning is besproken.
- Visie gevraagd over stichting; blijven zoals we nu
draaien of samengaan met andere stichting.
Voorkeur aangegeven om situatie te laten zoals die
is.
5. Coronabeleid/ Thuisonderwijs
-Ervaringen tot nu toe; vanuit ouders; de motivatie wordt
van de kinderen steeds minder, ook het ritme behouden
wordt als lastiger ervaren, ouders “moeten er bovenop
blijven zitten”, instructiefilmpjes worden als fijn ervaren,
groep 4 weinig contact online, die keren dat er onlinemomenten zijn, worden als heel prettig ervaren.
De noodopvang is redelijk vol deze lockdown-periode. Ook
omdat we kinderen uitnodigen waarvan team denkt dat dit
nodig is.
-ouderbetrokkenheid/ ouderbehoefte (uitkomst
teamvergadering); enquête afname? Evt. ook achteraf
vragen aan ouders hoe de periode is geweest.
-rapporten; als kinderen straks weer naar school komen,
wordt er gekeken hoe iedereen erbij zit en hoe het ervoor
staat. Daarna methode-toetsen afnemen bij de kinderen
om zicht te krijgen, pas vanaf maart Cito-toetsen afnemen.
Waarschijnlijk niet op alle vakgebieden, maar sowieso
begrijpend lezen en rekenen. Verder nog in gesprek met
team over andere afnamen. Rapport-gesprekken doen we
graag fysiek als school in febr. open gaat. Duurt de
lockdown langer dan gesprekken online.
6. Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie: 25-10-2021 t/m 29-10-2021
Kerstvakantie: 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie: 28-02-2022 t/m 04-03-2022

2e paasdag: 18-04-2022
Meivakantie: 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart: 26 en 27-05-2022
2e pinksterdag: 06-06-2022
Zomervakantie: 18-07-2022 t/m 26-08-2022
7. Onderzoek verbouwing vs nieuw gebouw
Het eerste onderzoek heeft al plaatsgevonden. De ligging,
toegankelijkheid, techniek, licht, lucht ,geluid, duurzaamheid,
verwarming, muren, smalle gangen, lucht-techniek, verkeer,
bekabeling, vloeren in hoeken, corona-proof, achterstallig
onderhoud, etc. zijn bekeken
Als het goed is, is het rapport bijna klaar. We streven ernaar
om de school te houden waar hij nu is en een gebouw waar
optimaal gebruik van gemaakt kan worden. Hierover is nog
niets duidelijk. Dit advies/rapport gaat naar gemeente-raad.
Dit zal rond 2022 gebeuren. Dit plan duurt dus nog even.
Marijke bespreekt met directie hoe de MR zo goed mogelijk
op de hoogte gehouden kan worden hierover.
8. Leerlingenraad:
Dit was een online-moment met de leerlingen. Marijke geeft
aan hoe de documenten onder de leerlingen met gemak
gedeeld worden, nu ze dit zoveel doen in de corona-periode.
De corona-periode is besproken en ervaringen zijn gedeeld
met elkaar. Er is oa. bedacht hoe de contacten tussen
leerlingen optimaler kon.
De leerkrachten zijn goed te bereiken door de leerlingen. Dat
wordt als fijn ervaren.
9. Ouderraad:
Veel activiteiten zijn niet mogelijk door de corona-periode. Er
wordt op dit moment gekeken/ gezocht naar een
schoolfotograaf.
Er zijn verder geen bijzonderheden te melden.

Volgende overleg; 14 april.
Voorstel van de studiedagen wordt eerder (in maart) per mail
verstuurd, hier kan dan via mail op gereageerd worden door
MR-leden.
Sluiting

