Medezeggenschapsraad IKC De Linde, Eenrum
Notulen
Datum: 12 februari 2021
Aanvang: 14.30
Plaats: Online
Aanwezig: Joke (vz), Didi, Natasja, Jeroen (notulen), Sander, Monique en Peter (1e deel)
Agenda
1.

Opening en vaststellen agenda

De agenda wordt goedgekeurd en na de opening door Joke vastgesteld.
2.

Verslag vergadering vorige vergadering (bijlage)

Monique zal het verslag van de vorige bijeenkomst nogmaals rondsturen.
3.

Mededelingen Peter – informerend

Peter deelt mee dat de uren van een collega momenteel ingezet worden op een andere
school binnen het bestuur. Hierna zal deze ook niet terugkeren op De Linde. Dit is in een
eerder stadium al gedeeld met de ouders. Peter hoopt dat Melanie deze uren kan blijven
invullen voor de rest van dit schooljaar.
Formatie
Het totale plaatje lijkt minder gunstig dan in eerste instantie werd gehoopt. Er is veel
instroom in de komende groep 1, maar wel na de teldatum. En gezien het feit dat jongere
kinderen zwaarder wegen in de formatie, betekent dit dat De Linde in eerste instantie
recht heeft op 5 groepen op 136 leerlingen. Een krimp van 2,05 fte.
Peter gaat in het DO aangeven tegen welke knelpunten we aan zullen lopen bij deze
basisformatie. De MR staat achter de beslissing om extra formatie aan te vragen. Van 7
groepen terug naar 5 is niet wenselijk. Volgens het jaarschema voor de formatie zal in
april de basisformatie rond moeten zijn.
Lockdown/herstart
Van de toegekende subsidie huren we Melanie voor 0,2 fte per week in om de
achterstanden weg te werken. Daarnaast is Paulien voor een klein deel aangenomen om
deels in groep 8 ondersteuning te bieden. De inzet van Melanie is voor de middenbouw
bedoeld. We gebruiken een deel van de werkdrukgelden al voor extra ondersteuning in
de hele school.
De volgende ronde cito-toetsen zal worden gebruikt (samen met de methodetoetsen)
om te kijken waar de leerlingen staan en waar eventueel hiaten zijn. De gegevens
worden niet gebruikt voor een schoolanalyse. Iedere groep maakt een plan van aanpak
in overleg met Paulien (IB-er). Deze zal als leidraad gelden voor de rest van het
schooljaar en ook gebruikt worden bij de overdracht komende zomer.
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Er is nog niets bekend over de subsidie, zoals genoemd in het nieuws.
Wel loopt er een subsidieaanvraag bij “schoolkracht” voor 0,5 fte. Dit zal vooral, indien
toegekend, een schoolbrede inzet vragen.
Vragen aan Peter
Vanuit het nieuws komt de vraag hoe het overleg/communicatie is tussen enerzijds
Kids2B en anderzijds de school. Reden is de gebrekkige uitwisseling tussen Kids2B en de
school in Ten Boer (bron: RTV Noord).
Peter geeft aan dat er goed overleg is tussen de partijen en dat hij hierbij geen
problemen verwacht in het geval van een coronabesmetting. Desondanks neemt hij de
vraag mee naar Kids2B (actie: terugkoppelen aan de MR)
Hoe is het met het mentale welzijn van de leerlingen? Dit is lastig te meten. Er worden
ook geen extra vragenlijsten afgenomen. De algemene indruk is dat de leerlingen blij zijn
dat ze weer naar school mogen. Wel zien we een bepaalde polarisatie ontstaan bij
ouders. In die zin is het een weergave van de huidige maatschappij. Opvallend zijn de
berichten op sociale media. Peter geeft aan dat we zo neutraal mogelijk hierin staan. Er
is vanuit de kinderyoga een aanbod voor school wordt gemeld. Dit is nog niet gemeld bij
Peter.
Vertrek peter
8.

Uit de GMR

Er is nog geen fysieke GMR-vergadering geweest. Er is een lijst met
vragen/opmerkingen uitgegaan naar het bestuur over het onderzoek betreffende
het draagvlak voor een eventuele samenwerking/fusie tussen twee
schoolbesturen. De volgende vergadering is gepland op 10 maart. Dan staat o.a.
het bestuursformatieplan op de agenda.
9.

Nieuwe directeur – BAC – mandaat en overleg IKC partners

Het tijdspad wordt besproken. Op 8 maart is de brievenselectie voor de BAC. Voor wat
betreft het mandaat van de MR aan de BAC wordt een vraag neergelegd bij de
BAC in hoeverre er een terugkoppeling gegeven mag worden i.v.m. de
geheimhoudingsplicht. (aanvulling 17 maart: De BAC heeft vanuit de MR het
mandaat gekregen)
10.

Rondvraag, sluiting en volgende vergaderingen

Er schijnen voorvallen geweest te zijn op de BSO-tijden van kinderen op het plein (die
geen BSO hadden). Kunnen we hier iets mee? De eerste lijn is Kids2B. Navraag levert op
dat dit niet gemeld is bij Peter. (navraag was na de vergadering) Ook zijn er geen ouders
die dit gemeld hebben bij de directie of leerkrachten. Een ouder had toestemming
gegeven aan de oudergeleding van de MR om dit hier neer te leggen. Iedereen is het
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erover eens dat het plein, ook tijdens BSO, een veilige plek moet zijn voor iedereen.
De vergadering wordt om 15:30 uur afgesloten. Joke dankt iedereen voor zijn/haar tijd
en inbreng. De volgende vergadering is vastgesteld op 16 april (anders dan in
jaarrooster).

Punten voor een volgende keer:

