Notulen
Soort vergadering: MR vergadering (digitaal)
Datum: 10-6-2021
Afwezig: Verslag gemaakt door: Myrthe
Agendapunt

1. Opening. (19:45)

2. Ingekomen post
(19:50)

3a. Verslag vorige MR
vergadering (19:55)

4. Vooruitblik/terugblik
GMR. (20:10)

Inhoudelijke bespreking

Vergadering start om 20.10 uur. Een warm welkom aan de
toehoorders, Marieke en Patrick! Leuk dat jullie nogmaals
aansluiten en meeluisteren. Etienne zit zijn laatste
vergadering voor. We nodigen Etienne van harte uit bij het
begin van het schooljaar tijdens een etentje met de MRleden. Datum volgt nog.

Er is geen ingekomen post.

Geen bijzonderheden.

Er is geen nieuw vergaderschema meegestuurd met de
documenten vanuit de GMR. Etienne zal een bericht sturen
naar Judith en vragen of er een vergaderschema gestuurd
kan worden. Hij zal dit doorsturen naar Laury, om het MRvergaderschema hierop aan te passen.

Daan (gymdocent) gaat ons verlaten, hij heeft een fulltime
5. Mededelingen
baan kunnen krijgen op de andere school waar hij ook
directie/team +
werkzaam is. We hebben op dit moment contact met iemand
personele zaken. (20:20) die de vacature in zou kunnen gaan vullen bij ons op school.
Zodra dit rond is, delen we dit natuurlijk. Er zijn ‘coronagelden’ vrijgekomen, hiervan moeten we middelen inzetten
om de ‘mogelijk opgelopen achterstanden’ op te gaan
vangen komende periode. We willen dit op diverse fronten,
vooral in de onderbouw (daar was online lesgeven lastiger),
inzetten. Hiervoor is Saskia aangenomen voor een extra
kleutergroep. We zijn op dit moment aan het kijken of we
onderwijsassistenten kunnen aannemen, in samenwerking
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met de pool van SKPO en de samenwerking met KSE. Zo
kunnen we de onderwijsassistenten meer baanzekerheid
bieden op langere periode. Daarnaast willen we naschoolse
sport- en Rots&Water (sociale vaardigheidstraining)
activiteiten weer gaan oppakken volgend schooljaar. Lucrisia,
nu afstudeerstagiaire bij groep 3, zal het
zwangerschapsverlof van Myrthe gaan invullen. Per 1
augustus gaat de keet op het schoolplein (Peuterwerk) weg
en kan het stuk grond bij het plein getrokken worden. De rest
van de planning rondom de interne verbouwing verloopt nog
zoals gepland. Jannie heeft de opleiding tot
preventiemedewerker gedaan. Joke werkt bij ons op school
op detacheringbasis vanuit een SBO bij de eigen-leerlijnen
groep. We hebben haar een baan binnen school kunnen
bieden als leerkrachtondersteuner. De eigen-leerlijn klas bij
ons op school kunnen we waarborgen en daar zijn we heel
blij mee en trots op.

6. koerskaart

Peter deelt de koerskaart van de Schakel en legt de
resultaten van onze school ten opzichte van het gemiddelde
binnen SKPO uit. Ook bespreekt Peter de ambities van de
school op de onderdelen van de koerskaart. Deze resultaten
zijn verzameld uit de enquêtes welke zijn afgenomen onder
leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolleider.

7. Kletskwartier, tijd
voor een bakje
koffie/thee (20.50)
8. evaluatie MR/
vooruitblik komend
schooljaar.

Vooruitblik:
Etienne gaat ons verlaten. Het voorzitterschap wordt
overgedragen aan Bas. Jenny zal komend schooljaar de
Schakel vertegenwoordigen op de GMR. Etienne geeft het
emailadres van Jenny door zodat de GMR stukken op het
juiste adres terecht komen.
Marieke en Patrick geven aan hoe ze de 2 vergaderingen
hebben ervaren en hoe zij het voor zich zien om vast aan te
sluiten. Ze vinden het erg interessant maar vinden het lastig
in te schatten hoeveel werk er in gaat zitten om zittend MR
lid te zijn. Etienne deelt zijn ervaringen. Natuurlijk ben je van
harte welkom als ‘stamgast’, om vrijblijvend toe te horen en
een bijdrage te leveren zonder stemrecht. Ook Bas geeft aan
dat hij het waardevol vindt dat hij inbreng heeft en zo iets
kan toevoegen. Hij geeft aan dat het wat betreft werk tussen
de vergaderingen door goed te behappen is. Marieke en
Patrick vinden het een prettig idee om aan te sluiten als
toehoorders.
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De MR kan draaien op 2 ouders en 2 leerkrachten. Hierbij
hoeft er geen leerkracht af te treden, maar levert iemand
zijn/haar stemrecht in. Myrthe zal tot januari afwezig zijn en
zal haar stemrecht neerleggen voor de rest van het
schooljaar. Bernadette neemt het notuleren komend
schooljaar over van Myrthe.
Evaluatie:
Etienne geeft iedereen de kans aan te geven hoe het
schooljaar is ervaren.
Deze belangrijke punten kwamen naar voren:
- Noodplan lockdown aangegeven vanuit ouders, goed
opgepakt en ook prettig in de praktijk gebracht toen het
nodig was.
- Hopelijk is vergaderen snel weer mogelijk in fysieke vorm,
dit wordt gemist.
- Meer input van ouders voor de agenda mag.
- Het delen van de invulling van studiedagen weer terug
zodra de studiedagen weer invulling hebben, ouders vinden
dit interessant en belangrijk en leerkrachten delen dit graag.
- We hebben een daadkrachtige MR wanneer nodig.
- We moeten alert zijn en blijven op de structuur van hoe de
MR hoort te werken op het moment dat dit nodig is.
- Letten op vooruitblikken. (Evalueren doen we voldoende)
Etienne sluit de evaluatie met zijn mooie, leerzame
ervaringen af en spreekt zijn waardering uit naar het hele
team van de Schakel!

9. Rondvraag en
afsluiting (21.45)

-

-

Wordt er al gekeken naar de start van het nieuwe
schooljaar? (feestelijke opening, gang van zaken,
ouderavond) Kan er al wat besloten worden zonder
dat de regels duidelijk zijn? Peter geeft hier een
reactie op.
Jenny geeft de complimenten over de invulling van
de koningsspelen.

De vergadering is gesloten om 22.09 uur.
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