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Vergadering in aanwezigheid van directie
1. Welkom en mededelingen, vaststellen agenda
Arjon heet iedereen welkom op deze video-vergadering in verband met de coronatijd.
Pien zal aan het einde van de gezamenlijke vergadering nog drie punten inbrengen.
2. Notulen 09-01-2020
Notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld en kunnen geplaatst worden op de
site.
3. Actiepunten
Alle acties zijn uitgevoerd en worden van de lijst verwijderd.
4. Informatie nieuwbouw over de bouw en klankgroep
De omgevingsvergunning is aangekomen bij de gemeente, zodat hij komende tijd in
behandeling kan worden genomen. Uiterlijk 12 mei is er een uitspraak. Dan gaan ze
met deze vergunning naar de buurt. Het schema wordt steeds weer bijgesteld. Voor
de zomervakantie hopen we dat alles rond is zodat we volgend jaar zomer kunnen
verhuizen.
5. Update Corona en communicatie
We doen een rondje hoe personeel en ouders de lessen ervaren. We hebben op
school veelal dezelfde structuur voor wat we aanbieden. We zien een opbouw van
opvang lopende de weken. Momenteel vangen we 30 kinderen op. Op groepsgrote
rond de vijf/zes kinderen. Pien schetst enkele scenario’s hoe het misschien zal gaan
als we weer naar school mogen. De uitspraak van het RIVM moeten we nu eerst
afwachten. Ouders geven aan dat een groot deel van de kinderen na een aantal
weken moeilijker te motiveren is. Leerkrachten herkennen dit. Beeldbellen doet veel
met de kinderen en leerkrachten. De rol van de MR zie CNV:
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/nieuws/wat-is-de-rol-van-de-or-in-de-coronacrisis/
NB inmiddels zijn het protocol en de plannen voor na de meivakantie met ons
gedeeld, gelezen en teruggekoppeld.
6. School-oudercontact
Pien gaat binnen de school onderzoeken op welke manier er behoefte is aan
oudercontact en of dat anders zou moeten zijn dan het nu is. Dit naar aanleiding van
vragen vanuit de oudergeleding van de MR. Zie ook notulen 9-1-2020
7. Besteding stakingsgelden
Dit geld is gestort op de rekening van de desbetreffende scholen voor
werkdrukvermindering.

8. Jaarplan
Tussenevaluatie is gestuurd naar het personeel, we zijn goed op schema. Er zullen nu
punten blijven liggen door de coronatijd, maar de belangrijkste zaken vinden
doorgang.
Ingebrachte onderwerpen:
 Welk organogram heeft de nieuwe school nodig. Hier wordt al over nagedacht
binnen het bestuur en MT. Bijvoorbeeld: kunnen wij zelf mensen opleiden voor
een bepaalde functie. Kunnen we te zijner tijd hier mensen voor vinden.


Nieuw functieboek: Dit komt 2x bij de GMR voor uitleg en goedkeuring. Daarna
krijgt iedereen een nieuwe functie. Groeimogelijkheden was een speerpunt voor
het nieuwe functieboek. Jeanette heeft het inmiddels gelezen, Karlijn en Ida gaan
dit nog doen.



Voor het werkdrukverdelingsplan wordt een afspraak ingepland door Pien. Dit plan
wordt aan ons gestuurd en door ons gelezen.

Vervolg vergadering zonder directie
9. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken
10. Terugkoppeling vanuit de achterban
Geen
11. Uit de GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)
Het functieboek en de coronatijd zijn de items die nu aan de orde zijn
12. Bezetting MR volgend jaar
Ouderbrief komt later in rustigere tijden. Na de vakantie is er overleg door Karlijn en
Jeanette hoe we het team goed kunnen informeren, zodat zij ook na kunnen denken
welke ouders hier misschien interesse in zouden hebben.
13. Eigen functioneren MR
Agenderen voor de laatste vergadering van het jaar.
14. Rondvraag
Geen vragen
Actielijst

Einddatum

1.

Notulen januari op de site laten plaatsen

Ida

11 mei

2.

Acties vraag nieuwe ouders voor MR en dit
delen met de MR leden

Karlijn en Jeanette

z.s.m.

3.

Functieboek lezen

Karlijn en Ida

z.s.m.

4.

Werkdrukverdelingsplan lezen

Ieder

z.s.m.

5.

Locatie reserveren volgende MR vergadering

?

2019-2020

Plaats

Aanvang

Donderdag 02-07-2020
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n.t.b.
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