MR 23 november 2020 – notulen
20:00u uur tot uiterlijk 21.30u, via Teams KC Aloysius
Aanwezig

Ingrid In de Braak (voorzitster)
Elsbeth van Wunnik
Ivo Leenders
Ludo Widdershoven
Alger van Maaren
Rim Stroeks (notulen)
Desiree Huntjens (directie)

Afwezig

-

Openbaar:
•

Opening

•

Vaststellen notulen dd 28 september 2020
Notulen worden geaccepteerd

•

Reactie van Desiree op de openstaande actiepunten
Als eerse actiepunt neemt Dhr. Widdershoven op afstand (maar niet virtueel) een bos
bloemen en fles wijn uit handen van zijn zoon in ontvangst als dank voor zijn jarenlange
inzet voor de MR, aangezien dit zijn laatste vergadering is.
Vertegenwoordiging MR Oudergeleding audit Veiligheidsplan, nieuwe datum

Staat nog steeds in de planning. Inspectie-ambtenaren zijn op het moment druk met
zaken die vanwege Corona prioriteit krijgen.
Beschikbaar/verduidelijking stellen huishoudelijk MR Reglement (6e vergadering)

Reglement beschikbaar gesteld tijdens deze vergadering

Concrete invulling nieuwe strategie van MosaLira (aanvang nieuwe schooljaar 2019-2020)

Wordt per keer bekeken, zoals tijdens deze vergadering waarin wij het schoolplan
bespreken.
De inzet van ‘verkeersregelaars in opleiding’

Het idee was om hiervoor studenten in te zetten, wordt echter door Corona vertraagd.
Expertise inbrengen bij beoordeling renovatieplannen Aloysius

Het idee was om de bouwexpertise die binnen de school aanwezig is (bijv. bij ouders)
te benutten om eens kritisch naar de verbouwingsplannen te kijken (m.n. op de punten
haalbaarheid en planning). Dhr.Widdershoven (architect) heeft aangegeven hierover
te willen meedenken (evt. ondersteund door Dhr. R. Habets). (zijn er al stukken en
input)
Terugkoppeling cursusdeelname MR Oudergeleding

Cursus is komen te vervallen. Een nieuwe datum wordt gepland.
•

Updaten MR website (voorstellen leden)
Nieuwe input (motivatie en foto) is nodig want de oude input is verdwenen van de
site, voor 14 december.

•

Reactie van directie op rondvraag van de vorige MR-vergadering
Launch website, hoe brengen wij de nieuwe website onder de aandacht. Is er een ludieke actie te bedenken
hoe wij de aandacht op de website kunnen vestigen. Tevens stelt Dhr. Van Maaren vast dat het een gemiste
kans is dat er geen melding is gemaakt van het feit dat wij een nieuwe website hebben.

Dat is inderdaad jammer, een gemiste kans.
En Dhr. van Maaren vraagt zich af of kinderen wel voldoende tijd wordt gegund (15 min) om hun
boterhammen op te eten omdat hij vaststelt dat er regelmatig volle lunchdozen mee terug naar huis
worden genomen.

Er zal hier aandacht voor gevraagd worden. Geef in individuele gevallen even door
wanneer kinderen meer tijd nodig hebben. Dhr. van Maaren zal dit doorgeven aan de
ouders die dit bij hem hebben aangekaart.
•

Jaarplan: verhelderingsvragen over hoofdstuk 3,4
Allereerst enkele algemene opmerkingen.
Dhr. Widdershoven stelt vast dat er relatief veel Engelse termen in het stuk gebruikt
worden. Hij zal deze per mail met ons delen.
Dhr. Widdershoven stelt vast dat de schooluren van groep 1 (19,25 uur) minder zijn dan
wanneer de uren van de verschillende vakgebieden opgeteld worden. Directie geeft
daarop aan dat de school 240 uur van de in totaal 3.000 uur zelf mag indelen. Waar de
door Dhr. van Maaren vastgestelde discrepantie vandaag komt zal directie nagaan.
Rim geeft aan het een interessant stuk te vinden met ambitieuze doorkijkjes naar de
komende jaren waarbij het hem opvalt dat grote woorden niet worden geschuwd, zoals
“processen inrichten, op zowel macro-, meso- als microniveau”, “ondersteunen onze

leerlingen in hun ontwikkeling tot beleefde, evenwichtige mensen” en “hun
ontwikkeling tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar
handelen”.
Dan enkele meer concrete aanbevelingen en/of opmerkingen:
§4.1 Als een van de drie kernwaarden wordt ´persoonlijke aandacht´ genoemd. Dit
wordt verderop in het dokument nog drie maal genoemd zonder er verdere invulling
aan te geven. Zo blijft het vrees volgens Dhr. Stroeks een lege term, en daarvoor is een
kernwaarde toch net iets te belangrijk. Noem concrete voorbeelden (bijv. wij streven
naar kleine klassen waarin elk kind tot zijn/haar recht komt) om daadwerkelijk de daad
bij het woord te voegen. Desiree zal een concrete invulling van dit thema aan de
paragraaf toevoegen.
§4.8 Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons curriculum. Dhr.
Stroeks heeft in eerdere vergaderingen aangegeven met grote regelmaat grammaticaal
foutieve en/of tekstueel onbegrijpelijke teksten in het huiswerk aan te treffen. Als het
vakgebied Nederlands inderdaad veel aandacht zou krijgen, dan zouden dit soort
slordigheden zich niet mogen voordoen.
§3.8 Er wordt in het document verwezen naar verschillende bijlages, zoals
´werkdrukscan´, ´procedure advisering´, ´beleid privacy MosaLira´, ´protocol
datalekken´. Die ontbreken echter bij het document. Desiree heeft daarop aangegeven
dat het om dergelijke grote bestanden gaat, dat die afzonderlijk via een zip-file
verstuurd zouden moeten worden.
§4.4 Er worden tabellen met scores en kleurcodes in het document gebruikt zonder dat
enige uitleg wordt gegegeven op welke schaal die scores geplaatst moeten worden en
wat de betekenis is van de kleurcodes. Desiree verheldert dat de schaalverdeling van 1
tot 4 loopt (1: school niet mee bezig tot 4: school is daar sterk in). Voor de scores
gelden de kleurcodes: 1 rood, 2 oranje, 3 groen, 4 blauw. Bij de tabellen met
prioriteiten komen wij de kleur rood tegen. Dat betekent in dit geval dat het team van
Aloysius de desbetreffende actie de hoogste prioriteit geeft.
§4.14 Een paragraaf over de Engelse taal (groep 7-8) waar met name informatie wordt
gegeven over de Franse taal (groep 1-8). Directie geeft aan dat dit voortkomt uit
enthousiasme voor de Franse taal en de samenwerking met een school over de grens.
Zij zal deze paragraaf evenwichtiger maken waarbij ook meer informatie over het
Engele taal aanbod wordt opgenomen.
§4.22/4.23 in deze paragrafen wordt gesproken over het volgen van een eigen leerlijn
en het krijgen van een ontwikkelperspectief. Daarbij wordt stilgestaan bij ´meer- en
hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong´. Wat wordt
er aangeboden voor kinderen aan de andere kant van het spectrum? Ook wordt er

gesproken over een OPP maar wordt de afkorting niet uitgelegd
(Ontwikkelingsperspectief). Directie geeft aan dat er voor de andere kant van het
leerlingenspectrum inderdaad geen opmerking is opgenomen. Dat is onvolledig en zal
alsnog worden gedaan.
§4.27 Hier wordt gesproken over een toetskalender maar het is onduidelijk welke
kalender dat is en waar die gevonden kan worden. Het betreft hier volgens Desiree
enkel de officiele cito-toetsen en (pre-)entree-toetsen. En de kalender is bedoeld voor
intern gebruik door de leerkrachten. Dhr. van Maaren maakt de opmerking dat er veel
wordt getoetst en dat daarom een kalender voor de ouders wel handig zou zijn.
•

Sinterklaasviering op school
Sinterklaas komt de school bezoeken, met roetveegpieten, met hulp van de
oudervereniging. Er zullen vanwege Corona geen ouders betrokken worden bij de
viering en het is ook niet de bedoeling dat ouders zich in de school begeven.

•

Verkiezingen (taakverdeling m.b.t. mailing, contact kandidaten/ tijdspad afspreken /
aanpassen stembiljetten + nummeren/ enveloppen/ extra postbus voor inleveren
stembiljet speelplaats).
Er hebben zich 2 kandidaten gemeld, Mevr. R. Lieben en Dhr. B. Abelink. Er was nog
een derde kandidaat maar die heeft zich teruggetrokken toen duidelijk werd dat er
nog andere kandidaten waren en er middels een stemming gekozen moest worden.
Binnen 4 weken moet alles rond zijn zodat voor de kerst in ieder geval de uitslag
intern duidelijk is. Verdeling taken:
Taak 1: stembiljet maken (uiterlijk maandag 30/11).
Taak 2: biljetten nummeren, op maandag 30 november om 20.00 uur op
school.
Taak 3: tellen van de stemmen door alle leden van de MR op donderdagavond
17/12, 20.00 uur op school.

•

Afscheid Dhr Widdershoven
Tzt zal nog een afscheidsborrel worden georganiseerd, zodra Corona dit toelaat.

•

Einde vergadering /rondvraag
Dhr. van Maaren: het bevreemd hem dat er zich 2 personen hebben teruggetrokken
voor de MR verkiezing. Zelfpromoting staat mensen blijkbaar tegen. Misschien
moeten wij een middels een soort jaarverslagje, een 1-pager de ouders meer inzicht
geven in wat de MR eigenlijk doet. Misschien levert dat meer interesse op voor de
MR.
Verder geen rondvragen.
De vergadering wordt gesloten.

3 e MR-vergadering: 25 januari 2021

ACTIES
Vertegenwoordiging MR Oudergeleding audit Veiligheidsplan, nieuwe datum
Aanpassing Schoolplan 2020-2024 met input van MR (ondertekening door MR)
Status dokumenten renovatieplannen voor expertise inbreng e.a.
Nieuwe datum cursus MR Oudergeleding
MR verkiezingen Taak 1, 2, 3

Desiree/Rim
Desiree
Desiree
(Alger)
Allen

