Medezeggenschapsraad
kindcentrum Aloysius 2019 - 2020

Datum 7e vergadering :

22 juni 2020

Status notulen

:

definitief

Aanwezig

:

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

Afwezig

:

-

Opmerking

:

de vergadering vindt online plaats ivm Corona-uitbraak

1.

Opening

2.

Vaststellen notulen dd 2 juni 2020
Notulen aangenomen.

3.

Jaarkalender (Desiree)
Oudergesprekken veranderen volgend jaar. Eind augustus/begin september staan de
kennismakingsgesprekken gepland. De CITO toetsen worden in september afgenomen.
Oudergesprekken 4 maal per jaar. In november zullen alle ouders worden uitgenodigd om de resultaten
van de CITO toets te komen bespreken. Oudergesprekken worden 4 maal per jaar gepland.
4.

Toetskalender (Desiree)
Op 23 augustus gaat iedereen weer naar school. In de periode van 7-25 sept (gedurende 3
weken) wordt de CITO entree toets afgenomen. Oudergeleding MR geeft daarop aan dat zij het een
onwenselijke situatie vinden om leerlingen zo kort na de zomervakantie volgend op een lange periode
van thuis-onderwijs, meteen 3 weken lang te toetsen. Hoe wordt hiermee bij de weging van de CITOscores rekening wordt gehouden. Er is voor deze optie besloten (toetsen direct na de zomervakantie en
niet al ervoor) om voor zoveel mogelijk leerlingen een optimale toetssituatie te creëren. Voor een aantal
kinderen is de thuissituatie op dit moment nog niet helemaal optimaal. School volgt het advies van CITO
over aangepaste toetsafneme. CITO zal de toetsnormering herijken op basis van het afnamemoment.
Tevens wordt opgemerkt voor zowel de Jaarkalender als de Toetskalender slechts instemming van de
personeelsgeleding van de MR nodig is, niet van de oudergeleding.
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5.

Professioneel Statuut (Desiree)
De CAO verplicht elke school een professioneel statuut op te stellen. Hierin wordt vastgelegd
hoe de directie verantwoording aflegt aan het team en hoe het team daar vervolgens mee kan
instemmen. Dat statuut is vorige week uitgedeeld aan het team.
6.

Werkverdelingsplan (Desiree)
Ook is er een werkverdelingsplan. Aangezien er vanaf dit schooljaar een begin is gemaakt met
werken volgens het Rijnlandsmodel (vanuit gelijkwaardigheid en vakmanschap binnen een organisatie),
zijn er 5 werkgroepen die zich buigen over relevante thema´s. In het werkverdelingsplan legt het team
vast hoe zij onderling de werkzaamheden/taken verdelen, hoe besluiten tot stand komen en staan de
afspraken over werktijden en pauzes.
8.

Input oudergeleding MR Tevredenheidsonderzoek feedback (Birgit)
De input is geleverd waarbij wordt aangetekend dat deze in grote lijnen overeenkomt met die
van het docententeam. Nogmaals wordt vastgesteld dat de opgestelde rapportage door Bureau
Beekveld en Terpstra uitblinkt in onduidelijkheid, warrigheid en moeilijk of niet te interpreteren analyses
en overzichten.
9.

Schoolplan
Er is een schoolplan 2020-2024, met daarin voor het komende schooljaar gedetailleerde punten,
voor de jaren daarna globaler opgesteld. Daarin komen ook de thema´s uit het tevredenheidsonderzoek
in terug. De MR krijgt binnenkort via mijnschoolplan.nl een uitnodiging voor inzage in/toegang tot het
schoolplan.
10.

MR verkiezingen
Dhr Widdershoven blijft ook volgend jaar deel uit maken van de MR oudergeleding totdat er een
vervanger voor hem gevonden is. Zoals op de vorige vergadering besloten zullen er meteen met de
ingang van het nieuwe schooljaar verkiezingen worden uitgeschreven. Dhr. Van Maaren heeft
aangegeven dat de procedure voor de verkiezingen aangescherpt dient te worden zodat slordigheden
die zich hebben voorgedaan tijdens de verkiezingsronde waarbij Dhr van Maaren werd verkozen, in de
toekomst achterwege blijven. Een uitermate geschikt moment om ouders te informeren over de
mogelijkheid zich verkiesbaar te stellen voor de MR zouden de kennismakingsgesprekken tussen
leerkracht en ouders aan het begin van het schooljaar kunnen zijn.
11.

Afscheidsborrel
Vanwege de situatie met Corona en het voorlopig aanblijven van Dhr Widdershoven als MR lid,
wordt er besloten de afscheidsborrel te verplaatsen naar het begin van het nieuwe schooljaar.

10.

Einde vergadering /rondvraag
Dhr Widdershoven: refereert aan de berichtgeving eerder die middag betreffende een incident
dat zich diezelfde dag voor schooltijd heeft voorgedaan op het schoolplein. De berichtgeving was
dermate beperkt, dat deze eerder meer vragen opwierp dan duidelijkheid verschafte. Directie koos
ervoor alle ouders van de betrokken groepen (5, 6, 7, 8) nog diezelfde dag te informeren zonder daarbij
de privacy van de betrokken personen te schenden. Dit en de tijdsdruk maakte dat directie begrijpelijk
net iets te voorzichtig was waardoor de berichtgeving te veel ruimte voor interpretatie gaf.
Dhr Stroeks: Het is al eerder opgevallen dat het huiswerk soms niet aansluit bij de
belevingswereld van de leerlingen of dat er fouten instaan. Een voorbeeld daarvan heeft hij met de MR
leden gedeeld met de vraag deze tekst zelf eens te lezen en te laten weten wat zij daarvan vinden. De
andere MR leden beamen dit. Directie heeft gevraagd of wij deze tekst ook met haar willen delen zodat
zij erop kan reageren.
De vergadering wordt door de voorzitster gesloten.
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Acties
Noodzakelijkheid van de klankbordgroep met directie bespreken
Vertegenwoordiging MR Oudergeleding audit Veiligheidsplan, nieuwe datum
Verduidelijking Huishoudelijk Regelement (6e vergadering)
Aanscherpen MR Verkiezingsprocedure (7e vergadering)
Concrete invulling nieuwe strategie van MosaLira (aanvang nieuwe schooljaar 2019-2020)
Reactie directie op huiswerk tekst (7e vergadering)
De inzet van ‘verkeersregelaars in opleiding’
Structurering ‘prik en plak’ beleid

Ingrid
Desiree/Rim
Ingrid
Ingrid/Alger
Desiree
Desiree
X
X

