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Notulen MR vergadering donderdag 17 september 2020
notulist: Elja
1.

Opening en vaststellen agenda

2.
Afscheid Ruud en Lucienda / welkom Maike en Menno
Kort voorstelrondje van bestaande en nieuwe MR leden.
3.

Vaststellen jaarplanning MR incl. weken van nieuwe vergaderingen

Eerstvolgende MR vergadering week 44 dinsdag 27 okt.
Hans maakt een doodl voor de overige data in de volgende weken:
Week 50
Week 4
Week 12
Week 17
Week 23
Week 27
Wim stelt voor om ook de voorbespreking met de PMR weer vooraf in te plannen.
4.
Update start nieuwe schooljaar
Wim geeft een update hoe we gestart zijn. De keuze op te starten met de vertrouwde
schooltijden en met overblijf. Mogelijke verkenning van andere schooltijden was voor de
vakantie niet haalbaar/wenselijk.
Verbeterpunten:
● Drukte in het Kerkpad en oversteken lln. van groep 4 bij de Doelen.
● Kennismaking was anders en onwennig - Wim licht toe dat het MT hier, in overleg met het
team, keuzes heeft moeten maken.
● Verzoek vanuit ouders om nog een keer extra aandacht te schenken aan hoe ouders in
gesprek kunnen gaan - ouders krijgen nu veel informatie en lezen er overheen.
5.

Financiële zaken:
a.
Stakingsgeld - terugkoppeling is nog niet geweest - bestemming moet nog
worden ingevuld worden en daarbij moeten we ons aan voorwaarden houden - moet op
een bouwvergadering terugkomen. Wim geeft dit door aan de TCers + voorwaarden.
b.
Is er geld om achterstanden door Corona in te halen? - “Coronapotje?”
Wim licht toe dat er een potje vanuit de overheid is. Er was een mogelijkheid om subsidie
aan te vragen om achterstanden weg te kunnen werken. Wij als Sinte Maerte hadden
echter geen grote uitval of gezinnen die we niet konden bereiken. Daarom is er geen
beroep gedaan op deze subsidie - dit zou oneigenlijk gebruik zijn van de subsidie.

c.
Werkdrukverlichting - besteding als Carien met pensioen gaat. Uren blijven
beschikbaar voor werkdrukverlichting, maar moeten weer opnieuw verdeeld worden. Op
dit moment krijgt de onderbouw eigenlijk te veel uren aan werkdrukverlichting.
Wim geeft aan dat dit soort punten beter bij de voorbespreking passen.
6.

Corona
a.
Ventilatie in gebouw - St. Maerte is gecontroleerd en ventilatie is beter dan
de norm van de GGD. Wij zitten bij de groep met een systeem van voor 2015. Bij ons wordt
er dus buitenlucht door het systeem geblazen en bij het andere deel van het gebouw is het
ventileren via ramen de optie.
Probleem van bovenvleugel wordt nog even aangestipt. Nieuwbouw is een probleem - een
lokaal (plusklas) krijgt als eerst airco.
Kosten 20% Breedsaam - 80% Inos maar die stuurt de rekening door naar school.
Wim stelt voor om de brieven van Ruud boven water halen - wat hebben we allemaal al
gedaan. Punt blijft terugkomen.
b.
Duidelijkheid coronaregels - Regels zijn door het RIVM en GGD aangepast nu volgt de school de “beslisboom”. Ouders vragen om meer duidelijkheid - informatie mag
er meer uitspringen. Wim geeft aan dat hij bij de update er extra aandacht zal schenken.
Tip: ten alle tijden verwijzen naar de website en zorgen dat die constant up to date is. Zo is
er een vaste plek waar ouders informatie terug kunnen vinden en niet in de mail hoeven te
zoeken.
c.
Draaiboeken voor on-line/afstandsonderwijs voor kinderen thuis.
Er is een lijn binnen de school vanaf week 3 vanaf groep 3 t/m 8.
Draaiboeken voor lockdown liggen er nog maar de vraag is of ze ook eenduidig zijn. Ouders
vragen om uniformiteit in de toekomst.
Wim vertelt dat INOS een pilot gaat draaien. In kern komt deze pilot erop neer dat er in
een situatie van een “zieke” leerkracht en geen inval, er door de leerkracht op afstand
instructie wordt gegeven en dat mensen in opleiding fysiek toezicht houden.
7.
TSO Kober
Gesprekken Ron en Angelique / Wim - in feb. zijn er verbeterpunten besproken. Toen
kwam de lockdown. Bespreekpunten zijn weer opnieuw op tafel gelegd.
Kosten omhoog - meer pedagogisch medewerkers. Grote groepen weinig mensen.
Het blijft een punt van zorg.
Traject andere schooltijden komt (weer)op de agenda als het aan Wim ligt - maar
draagkracht is noodzakelijk.
8.
Update schoonmaak
Wim vindt dit nu geen punt voor de MR - hij licht kort toe dat er een verandering van
schoonmaakbedrijf is geweest en dat hier de afspraken nog beter moeten worden
afgestemd.
9.
Update groene schoolplein
Op de achtergrond zijn er adviseurs bekeken - een adviseur is uitgekozen en die helpt ons
met de aanvraag voor subsidiegelden. Nu is het wachten op toekenning. Daarna verder
met plan de campagne.
10.
Rondvraag
● Wens: ook de informatieboekjes op de schoolapp/website zetten.

● Foto van MR - denk na over hoe we dit nu vorm willen geven in deze tijden.
● Op de website nog oude foto van van team - graag aanpassen.
● Wat is de weg van de notulen: Notulen binnen een week - twee dagen commentaar - dan
naar Tanja die zet hem op de site en naar de collega's.
11.

Sluiting

Volgende vergadering: dinsdag 27 okt.
notulisten volgende vergaderingen: Martijn, Maarten, Maike, Jolande, Menno, Inge, Sandra

