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Datum 5e vergadering :

6 april 2020

Status notulen

:

definitief

Aanwezig

:

Ingrid In de Braak (voorzitster)
Birgit Zwart
Elsbeth van Wunnik
Ludo Widdershoven
Alger van Maaren
Rim Stroeks (notulen)

Opmerking

:

de vergadering vindt online plaats ivm Corona-uitbraak

1

Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter.
Allereerst wordt er even een rondje gemaakt hoe het met iedereen gaat en hoe men de
beperkingen van de Corona-crisis ervaart.

2

Vaststellen notulen
De notulen van de vorige vergadering op 2 maart worden zonder op- en/of aanmerkingen
aangenomen.

3

Vragen rondom Corona-crisis m.b.t. school
Uit het rondje na de opening blijkt dat het best een moeilijke situatie is, thuis werken en de
kinderen thuis school laten volgen. Het gevoel overheerst dat er op het moment huiswerk
wordt gemaakt maar geen onderwijs wordt gegeven.
• Dat is voor nu nog een houdbare situatie, maar wat als de scholen voor een langere
periode, bijv. voor de rest van het schooljaar dicht zullen blijven?
• Er is deze week een start gemaakt met het gebruik van Microsoft Teams, waarvoor
elke leerling een eigen account en inloggegevens heeft ontvangen.
• Daarop stelde Dhr van Maaren vast dat het mogelijk is om vanuit het aangemaakte
account iedereen binnen MosaLira te contacteren (ook via video) en gecontacteerd te
worden. Dit lijkt de MR een onwenselijke situatie.
• Deze week is de Microsoft Teams omgeving gebruikt om de groepen hun leerkracht
en elkaar digitaal te ontmoeten en even bij te praten. Een soort van digitaal
kringgesprek. Sommige leerkrachten hebben tevens aangeboden de komende dagen
even met elke leerling een kwartiertje te spreken.
• Tevens zal de Microsoft Teams omgeving gebruikt gaan worden om voor nieuwe
lesstof (van met name de bovenbouw) instructiefilmpjes te maken die de kinderen dan
thuis op elk gewenst moment kunnen volgen. Zodat zij met deze uitleg van de
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leerkracht toch met nieuwe lesstof aan de gang kan worden gegaan, aangezien
lesboeken en -materiaal vooralsnog op school dienen te blijven. Wellicht kan hier
vanuit de school soepeler mee worden omgegaan.
Dhr van Maaren heeft voorafgaand aan de vergadering een 8-tal vragen gestuurd waarop de
directeur nog voor de vergadering per mail uitgebreid geantwoord heeft (zie daarvoor mail 2
april j.l.). deze vragen worden besproken.
4

Input oudergeleding MR op Tevredenheidsonderzoek Feedback
Tijdens de vorige vergadering heeft de directeur ons het lijvige rapport (46 pag)
‘Kwaliteitsonderzoek voor scholen en schoolbesturen’, overhandigd. Dit is een benchmark
uitgevoerd door de organisatie Feedback o.b.v. input door directie, medewerkers, leerlingen en
ouders.
De directeur vroeg aan de oudergeleding van de MR om de volgende input:
- Welke 3 thema’s vallen jullie positief op? Hoe gaan wij deze borgen en/of uitdragen?
- Welke 3 thema’s vallen negatief op? Hoe gaan wij deze verbeteren?
Een ouderlid van de MR geeft aan het bijzonder ingewikkeld te vinden om zonder nadere
toelichting de staafdiagrammen en cijferoverzichten te kunnen lezen, laat staan interpreteren.
Dat wordt door de rest van de oudergeleding onderschreven.
Zo vallen er een aantal zaken op waarvan wij ons afvragen of die juist worden geinterpreteerd:
• Paragraaf 3.1 (pag.11): blijkbaar zegt 28% van de leerlingen soms het gevoel te hebben
dat mensen op school het fijn vinden dat zij er zijn. En 2% zegt dit gevoel nooit te
hebben.

•
•
•
•

Paragraaf 3.2 (pag.12): blijkbaar zegt 23% van de leerlingen dat er plekken op of rond
de school zijn waar zij zich weleens onveilig voelen. En 30% zegt dit niet te weten.
Paragraaf 3.3 (pag.13): blijkbaar zegt 11% van de leerlingen soms, maar niet elke week
te worden gepest op school.
Paragraaf 3.3 (pag. 13): blijkbaar zegt 20% wel eens persoonlijk (bijv. mondeling of
aanraken) te worden gepest.
Paragraaf 3.3 (pag.14): blijkbaar zegt 8% van de leerlingen elke week maar niet
dagelijks wel eens bang te zijn voor andere kinderen op school.
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•

Paragraaf
3.4
(pag.15):
blijkbaar zegt slechts 52% van de leerlingen dat de juf of meester heel erg duidelijk
verteld wat zij goed of fout doen. 32% zegt dat dit erg duidelijk gebeurt. 5% vindt dat dit
niet of helemaal niet gebeurt. En 10% zegt het niet te weten.
Paragraaf 2.2 (pag. 6): Externe benchmark, blijkbaar vindt iedereen (MT, leerkrachten
en ouders) het beter gaan dan de benchmark, maar de leerlingen scoren lager dan
benchmark. Dus iedereen die het doet is positief echter degene waarvoor wij het doen
ervaart dat anders.

5

Klankbordwerkgroep onder de loep
Rol van de klankbordwerkgroep wordt besproken.

6

Huishoudelijk reglement MR
Wegens tijdgebrek niet aan toegekomen. Bespreken ervan verschuift naar volgende
vergadering.
.
Einde vergadering /rondvraag
Er zijn geen rondvragen waarop de voorzitster vermeldt dat de volgende vergadering gepland
staat voor 18 mei en dat deze hopelijk weer in de oude vorm kan plaatsvinden.

7

Acties
Priviacy-instellingen Microsoft Teams account
Het beschikbaar stellen van lesboeken en -materiaal voor thuiswerken
Noodzakelijkheid van de klankbordgroep met directie bespreken
Vertegenwoordiging MR Oudergeleding audit Veiligheidsplan, nieuwe datum
Input directie op Tevredenheidsonderzoek Feedback (6 punten)
Uitslag onderzoek loden waterleidingen
Verduidelijking Huishoudelijk Regelement
Concrete invulling nieuwe strategie van MosaLira (voor eind schooljaar 2019-2020)
De inzet van ‘verkeersregelaars in opleiding’
Structurering ‘prik en plak’ beleid
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