Notulen
Soort vergadering: MR vergadering (digitaal)
Datum: 15-42021
Afwezig: Etienne
Verslag gemaakt door: Myrthe
Agendapunt

1. Opening. (19:45)

Inhoudelijke bespreking

Vergadering start om 19.50 uur. Een warm welkom aan de
toehoorders! Leuk dat jullie aansluiten en meeluisteren.

2. Ingekomen post
(19:50)

Er is geen ingekomen post.

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

De koerskaart wordt opnieuw naar voren gebracht. Peter legt
hierover uit hoe dit in z’n werk gaat.

3b. Samenvatting
ingelaste MR
vergadering van 1 april.

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

Bas legt uit hoe de MR tot het advies is gekomen om het
kwartier wat nu minder lesgegeven wordt per dag, terug te
draaien (wat leidt tot een latere eindtijd dan normaal voor
een deel van de school). Er is gediscussieerd over het al dan
niet terugdraaien van een extra vakantieweek (lesvrije week).
Er wordt uitgelegd wat de argumenten waren om tot de
conclusie te komen om de vakanties te laten staan dit
schooljaar. Voor de MR een moment om weer duidelijk te
krijgen hoe er op zulke momenten het beste gewerkt kan
worden als MR.

Dit agenda punt schuift door i.v.m. de afwezigheid van
Etienne.

Vader van Marjolein is overleden. We gaan per 1 oktober
5. Mededelingen
afscheid nemen van Bea. Peter legt (n.a.v. een vraag) uit wat
directie/team +
personele zaken. (20:20) er kan gaan gebeuren met de taken van Bea binnen de
school. Dit heeft te maken met subsidies/middelen.
Peter legt uit hoe de situatie nu is binnen de school rondom
de corona-situatie. Het vraagt logistiek enorm veel van het
MT. Peter licht de werking van ‘bubbels’ toe, met name de
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Actiepunt
voor

eigen leerlijn. Peter heeft nauw contact
Myrthe is in verwachting van haar tweede kindje. Ze is
uitgerekend begin oktober, dus komend schooljaar met
zwangerschapsverlof gaan.

6. Verbouwing
2021/2022 (20.30)

Peter licht de plannen rondom de verbouwing toe. KSE komt
inpandig, de noodvoorziening op het plein voor de
peuterspeelzaal zal dan weg gaan. Er komt op dat moment
een stuk schoolplein vrij waarbij er plannen zijn voor een
nieuw speeltoestel waarbij we daar de kinderen willen
betrekken (gedachtes: sponsorloop etc.)
De gehele school wordt van binnen aangepakt. Peter
presenteert de veranderingen en plannen aan de hand van
de tekeningen: aanpassen losse ruimtes, kantoren,
schilderen, nieuw meubilair voor groepen 3 t/m 8, nieuwe
aankleding gangen (kapstokken, deuren etc.). De eerste
aanpassingen zullen gaan plaatsvinden in de meivakantie,
vervolgens zal de rest volgen in de zomervakantie. Peter legt
ook de financiële kant uit.

7. Kletskwartier, tijd
voor een bakje
koffie/thee (20.50)

8. Leerlingaantal per
klas 2021/2022 (21:05)

9. Vakantierooster
schooljaar 2021/2022
(21.25)

Ieder jaar wordt er gekeken naar de leerlingenaantallen met
een voorstel over de hoeveelheid groepen etc. Er wordt dan
advies gevraagd aan de MR over dit plaatje. Aan de hand van
dit plaatje wordt de formatie ingevuld.

Peter legt uit hoeveel uur een kind per schooljaar les moeten
krijgen en hoeveel een leerkracht aan uren moet werken.
Met ons rooster maken de leerlingen per week 26 uur. Dit
verschilt per school. Je kunt hier wat in verschillen door een
andere indeling te gebruiken (onderbouw structureel minder
uren per week, pauzes, schooltijden). Dan wordt er gekeken
naar het aantal studiedagen, calamiteitendagen, etc. per jaar.
Peter presenteert de jaarplanning van volgend schooljaar.
Een aantal vakanties staan landelijk vast, sommigen op
advies. Dan blijven er mogelijkheden over om de lesvrije
dagen in te vullen. Je kunt ze clusteren tot lesvrije weken, of
losse studiedagen. Peter neemt het advies vanuit de MR mee
naar het team en koppelt deze via de mail terug naar de MR.

10. Rondvraag en
Toehoorders worden gevraagd wat ze ervan vonden. Ze
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afsluiting (21.45)

•

Status afscheid
groep 8.

•

Update navraag
pauzetijden.

•

Werving nieuwe
MR leden
(filmpje)

geven een eerste reactie.

Er is intern vergaderd over het afscheid van groep 8. Peter
geeft aan wat er op dit moment aan plannen gedeeld kan
worden. Er wordt op dit moment in ieder geval goed gekeken
wat er mogelijk is.

Laury heeft navraag gedaan bij de leerkrachten hoe de
pauzetijden worden ervaren. Laury licht toe hoe de
pauzetijden worden ingedeeld, door dit te combineren met
andere lestijd (burgerschap, schooltv, voorlezen etc.) Er is
aangegeven tevreden te zijn met de huidige pauzetijden.

Deze staat bij video’s op de website.

De vergadering wordt afgesloten om 21.45 uur. De volgende
MR vergadering is op 10 juni.
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