NOTULEN MR Vergadering maandag 15 juni 2020
START vergadering om 19.45 uur (via Microsoft Teams)

Aanwezig: Martijn, Eveline, Hans, Lucienda, Ruud, Wim, Inge, Jolande, Elja, Sandra
Afwezig: Maarten
1. Opening en vaststellen agenda

Extra punt: brief annulering schoolreis groep 8
MR was niet op de hoogte van het annuleren van het dagje Toverland, hoewel wel in de brief naar
ouders stond dat de MR hierin had meebeslist.
Wim licht dit toe. Wim had toestemming gegeven voor Toverland bij Inge. Dit is naar ouders
gecommuniceerd door Inge. Dit is niet naar Inos en de MR gestuurd (de rest van de plannen wel). Wim
was in de veronderstelling dat hij dit wel had gedaan. Inos gaf later aan dat zo'n reisje niet mag. Er is
met Ruud, Hans en Anita gesproken hierover. Wim heeft dit terug moeten draaien en heeft onterecht
de MR genoemd.
Het CVB blijft bij het besluit dat dit uitje niet conform de richtlijnen is en gaat hier nog een brief over uit
doen. Vraag van Wim of wij hier ook een standpunt in willen nemen.
Inge geeft aan dat er in het eerste protocol van Inos stond dat de school zelf kon bepalen wat er binnen
de school mogelijk was. Pas later kwam deze strenge maatregel, nadat alles al geregeld was. Dat
maakt het heel dubbel.
Wim geeft aan dat alle plannen bij Inos neergelegd moest worden. Inge deelt deze mening niet, ze
heeft dit nergens kunnen terug lezen.
MR gaat ermee akkoord dat het schoolreisje niet doorgaat.

2. Update actiepunten:
taakbeleid/werkverdelingsplan (+ bijlagen)

Wim heeft ondertussen 2x hierover gesproken met de pmr. Ruud vindt het een duidelijk document, maar
ook op een aantal punten vaag: Indien de werkdruk te groot is, als de pakketten niet te zwaar zijn, bij
afwezigheid? Niet concreet genoeg. Wim geeft aan dat we elkaar in de gaten houden en signaleren en dat
er een lijst is waar het aantal uren wordt genoemd. De directeur stelt de taken vast.
PMR geeft aan dat ze hiermee akkoord gaan. Wellicht handig is als er een verwijzing staat naar waar meer
info is terug te vinden.
studiedagen

De studiedagen blijven zoals gepland.
3. Verslag: opstarten met volle klassen

Men geeft aan heel enthousiast te zijn, zo hoort het. De kinderen en ouders vinden het ook fijn. Het is
wel een drukke periode, maar dat geldt meer voor de leerkrachten.
Men deelt deze mening.
Hoe is met de kinderen en bv de achterstanden?
Er lijken geen grote achterstanden te zijn, maar dat is nog moeilijk te zien. Veel vakken gingen gewoon
door zoals de kinderen gewend waren, rekenen, taal, spelling. Bij begrijpend lezen was dit wat lastiger,
daar merken de gr 5 leerkrachten dat er hiaten zijn. Dit wordt meegenomen naar volgend jaar. Er
worden meer toetsen afgenomen om dit goed over te dragen.

Zijn er veel zieken bij het team of de leerlingen? Vandaag zijn er wat meer ziekmeldingen bij de
kinderen. Er zijn veel ouders die rekening houden met het protocol, maar niet allemaal. Er zijn geen
leerkrachten die nu uitvallen.
Er zijn geen kinderen van de radar verdwenen. Wel waren er wat risicogezinnen, daar is intensief
contact mee (onderwijs op afstand).
Hans geeft aan dat het bij de Doelenpoort heel druk is met ouders en de kinderen zich er soms
doorheen moeten wurmen.

4. Rooster na de zomervakantie (+ bijlagen)

Er zou een mail zijn uitgegaan van GMR over een versnelde procedure voor het besluiten van
continurooster. Deze hebben we niet gezien.
Er zijn ouders die het nieuwe rooster heel fijn vinden, maar ook ouders die absoluut niet willen dat dit
volgend jaar ook zo is. Bv. gekozen voor deze school omdat we geen continurooster hebben. Er wordt
nu wel door meer mensen anders hier tegenaan gekeken nu mensen het ervaren.
Hoe kijkt de PMR hier tegen aan? Een groot voordeel is de rust tussen de middag. Minder brandjes te
blussen dan voorheen. Maar ook collega's die aangeven dat ze de rust tussendoor missen en het een
lange ruk is. Het is nog niet helemaal een eerlijk beeld, omdat nog niet alles 'normaal' is.
Het ziet er naar uit dat we na de vakantie niet weer 'normaal' kunnen draaien. Dit moet wel voor de
vakantie duidelijk worden.
We moeten dit zorgvuldig moeten oppakken gezien de reacties van ouders vorige keer dat hierover
gesproken is.
Kan Wim niet polsen bij het team. Dit moet niet te snel gedaan worden. Eerst naar het team (ja of nee)
en als er draagvlak is (bij bv 80%, nog in te bepalen) naar de ouders.
Mocht dit doorgaan, hoe zit het dan met de bijdrage van ouders?
Na de vakantie een structurele uitprobeerfase om tot een beslissing te komen. De schooltijden zullen
dan ook aangepast moeten worden, we maken te weinig uren. In het team kan ook gevraagd worden
naar welk rooster we gaan draaien.
Het huidige model wordt (met wat extra tijd per dag) na de vakantie doorgetrokken om zo weinig
mogelijk beweging in en om de school te hebben. Na de zomervakantie gaan we hier verder over
beslissen. Eerst met het team overleggen hoe we na de vakantie precies verder gaan. Dit wordt zsm
naar de ouders gecommuniceerd. Het probleem half uur BSO moet ook opgevangen worden. Is hier
binnen Inos al over nagedacht? Snel met Inos en leerkrachten hierover schakelen.
5. Risico inventarisatie en evaluatie: werkzaamheden tijdens de vakantie

Er zijn nog wat lopende zaken, maar alle punten van de RIE zijn nog niet aan bod gekomen. Hier komt
een planning voor.
Het ophalen bij de poorten verloopt nu goed.
6. Formatie 2020-2021 (+ bijlage)

Dit is besproken met de PMR en op de afgelopen studiedag ook met het team. Over 2 weken wordt dit
naar ouders gecommuniceerd.

7. Bestemming stakingsgelden

Vanuit de PMR de vraag wat er met dit geld is gebeurd. Nog niks geeft Wim aan. Het plan van
besteding dat we gaan maken moet eerst goedgekeurd worden door INOS.
Het geld mag niet naar investeringen en formatie bv. Wim heeft hier een lijst van gekregen vanuit
INOS. Wel dit communiceren naar de collega's.
Zijn er financiële gevolgen door de Corona? Dat is nu nog niet helemaal duidelijk.

8. Opvolging MR leden:
eerste vergadering
Inge Fijneman

september 2016

Maarten van Genuchten

verlengd vanaf juni 2019

Elja van Ieperen

begin schooljaar 2017-18

Jolande Geuns

begin schooljaar 2017-18

Sandra van der Togt

september 2018

Ruud Ummels

september 2015, verlengd tot einde schooljaar

Eveline Haighton

maart 2017

Lucienda Dap

maart 2017

Hans Heuts

maart 2017

Martijn Rondel

oktober 2019

Gefaseerd uitstromen lijkt fijn in deze, omdat er anders teveel mensen tegelijk weg gaan. Lucienda
geeft aan te willen stoppen na dit schooljaar om het gefaseerd uitstromen mogelijk te maken. In de
nieuwsbrief aangeven dat er in na de zomervakantie nieuwe verkiezingen zijn voor de OMR.
Inge heeft zich verkiesbaar gesteld en er is 1 andere kandidaat. Elja en Sandra zetten deze
verkiezing uit via de mail onder de collega's.
9. Rondvraag

-Ophalen en wegbrengen volgend jaar is daar al over nagedacht? Wim gaat zo snel mogelijk met
Inos schakelen en met het team overleggen over het rooster voor de start van het nieuwe jaar.
-Blijven de tijden bij de kleuters verschillend? Hier gaat nog over gepraat worden.
-De gelden voor de tussenschoolse overblijf, hoe gaat dat volgend jaar? Er zijn veel ouders die hier
over vallen.
-Hoe is het met de processierups in de eikenboom op het kerkplein? Gehoord dat deze er weer is.
De lkr hebben nog niets waargenomen. Wordt in de gaten gehouden.
10. Sluiting

Volgende reguliere vergadering: Hans stuurt een doodle voor de laatste 2 weken.

