MR 25 januari 2021 – notulen
20:00u uur tot uiterlijk 21.30u, via Teams KC Aloysius
Aanwezig

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

Afwezig

-

Openbaar:
•

Opening / Welkom Rufa
Welkom heten van Rufa. Even korte voorstelronde door iedereen.

•

Vaststellen notulen dd 23 november 2020
Notulen aangenomen.

•

Status documenten renovatieplannen
Zoals reeds in eerdere vergaderingen besproken zal 2021/2022 in het teken staan van
een grondige renovatie van het schoolgebouw waarvoor de voorbereidingen in volle
gang zijn. In aanvulling daarop zal nog deze maand een conditiemeting plaatsvinden.
Dat betekent dat er naast de renovatieplannen zoals die er nu reeds liggen
(voornamelijk aan de gevel en vensters) ook naar andere aanpalende zaken wordt
gekeken waarvan het nu logisch of eenvoudiger wordt om die mee te nemen. In deze
fase wordt ook de welstandcommissie en monumentencommissie geïnformeerd, zal de
vergunningsaanvraag worden gestart. Zodra de conditiemeting is afgerond zal ook de

aanbesteding worden gestart. De verwachting is dat eind van dit kalenderjaar duidelijk
is wie wat gaat doen. De renovatie zal zoveel mogelijk gedurende de vakantieperiodes
worden gepland, maar het is al duidelijk dat dit niet altijd en overal zal lukken.
Uiteraard zullen de werkzaamheden dusdanig dienen te worden gepland dat het
onderwijs er zo min mogelijk last van heeft. Het aanbod van een vml. MR-lid om de
renovatieplannen tegen te lezen staat nog steeds.
•

Preventiemedewerker ( toelichting directeur)
De stichting MosaLira heeft controle gekregen op de naleving van de arbo-wetgeving.
Dat heeft ertoe geleid dat er op elke school een preventiemedewerker dient te worden
aangesteld die formeel ondersteuning biedt bij de zorg voor de veiligheid en
gezondheid in de school. De personeelsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht
over de keuze van deze persoon.

•

SOP ( Schoolondersteuningsprofiel)
SCORES
Een ouderlid MR vraagt hoe worden de scores in de tabel ´Kwalificatie van
kwaliteitsindicatoren´ worden bepaald? (slechts 2 van de genoemde 22 punten scoren
een 3, alle overigen de maximale score van 4). De directeur licht toe dat een
onafhankelijk consultant van het samenwerkingsverband in overleg met de school ´de
mate waarin de school die basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van externe
deskundigen kan bieden´ bepaalt. En geeft daarbij tevens aan dat men de afgelopen
jaren hard gewerkt heeft om tot die scores te komen.
VEILIGHEID
Tevens valt het een ouderlid van de MR op dat de in bovengenoemde tabel opgenomen
stelling ´De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school´ de hoogste score 4
krijgt. Hoe verhoudt zich dat tot het beeld dat uit het tevredenheidsonderzoek
(uitgevoerd door de organisatie FeedBack en ook een aantal malen in de MR
besproken) volgt? Daarin bevat Hoofdstuk 3 exclusief de input van leerlingen op
thema’s als ‘Veilig voelen op school’ en ‘Gepest worden en vervelende dingen (zelf
meemaken)’. Van de 103 uitgenodigde leerlingen hebben er 99 gereageerd waaruit kan
worden afgeleid dat er een aantal kinderen is dat aangeeft zich op bepaalde momenten
niet veilig te voelen. De directeur geeft aan dat het bij dit rapport specifiek om sociale
veiligheid ging en dat het in het SOP om de algehele veiligheid gaat.
IB-ERS
Tenslotte valt het een ouderlid op dat er in het SOP slechts één verwijzing wordt
gemaakt naar de IB-ers (intern begeleiders). De tabellen staan vol met verwijzingen
naar ´de leerkrachten´ en ´de school´, maar de personen die een sleutelrol spelen bij de
ondersteuning van leerlingen en ouders met een hulpvraag, worden niet genoemd. De
directeur verbaast zich hier ook over en zal hier actie op ondernemen. Het valt mij op
dat alleen maar naar de leraren en de school wordt verwezen en nooit naar de IB

(slechts 1 maal in tekst van de directeur). Terwijl de IB-ers net een doorslaggevende rol
spelen.
INCLUSIVITEIT
Een ouderlid merkt op dat het haar opvalt dat er in het SOP met name wordt
stilgestaan bij de gemiddeld dan wel bovengemiddeld presterende leerlingen. Hoe
worden de leerlingen die meer ondersteuning en begeleiding nodig hebben aan de
andere kant van het spectrum meegenomen? De directeur vindt dit een terechte
opmerking en zal deze meenemen. Een ander ouderlid merkt op dat deze zelfde
vaststelling ook bij de vorige vergadering werd gemaakt betreffende het Schoolplan
2020-2024.
FINANCIERINGSSTROMEN
Een ouderlid stelt vast dat in het overzicht ´3.4 Netwerkondersteuning´ wel opvallend
veel kruisjes staan bij ´overig´ in de kolom ´betaald uit´ en vraagt om een nadere
specificering hiervan.
•

Verplaatsing toetsen januari
De directeur deelt mee dat de middentoetsen worden verplaatst. Voor het moment
staan ze gepland voor afname in maart, gebaseerd op de peildatum van 8 februari
waarop de scholen wellicht weer opengaan. Onnodig te zeggen dat de heropening van
de scholen voor de leerkrachten een belangrijk ijkpunt is voor het oppakken van de
leerstof. Voor de definitieve planning, wordt de informatie die het ministerie verstrekt
nauwgezet in de gaten gehouden. Zeker ook voor wat de (eind-) toetsen voor de
hogere groepen betreft.

•

Cursus MR Oudergeleding
Vanwege Corona wederom uitgesteld. Nieuwe datum of planning is vooralsnog
onbekend.

•

Oudervereniging
N.a.v. overleg tussen de OV en de directeur is besloten dat de financiële afhandeling
van de overblijfgelden (verplicht) en de ouderbijdrage (vrijwillig), die nu beiden door de
OV worden beheerd, worden gesplitst in twee aparte geldstromen. Waarbij de school
verantwoordelijk wordt voor de verplichte bijdrage (overblijfgelden) en de OV
verantwoordelijk blijft voor het innen van de ouderbijdrage. Twee aparte geldstromen
betekent verschillende begrotingen. De OV komt met een voorstel hoe dat geregeld
gaat worden.

•

Feedback online lesgeven (zie bijlage bij mail voorzitter)
De oudergeleding van de MR is positief over de manier waarop de verschillende
leerkrachten het digitaal en online onderwijs tijdens deze tweede lockdown hebben
omarmd. Iedereen krijgt daarin de vrijheid om die wijze te kiezen die voor hem/haar
het beste werkt. Zo biedt een leerkracht in de ochtend gedurende een aantal uren

digitaal onderwijs aan en kiest een andere leerkracht ervoor om zijn groep in 6 kleinere
groepjes te verdelen die op vaste tijdstippen hun instructies voor nieuwe leerstof
ontvangen.
Een ouderlid vraagt nogmaals aandacht voor de instellingen van MS Teams, hij blijft
zich erover verbazen dat bijvoorbeeld de ´opneem-functie´ voor leerlingen beschikbaar
blijft.
Een leerkracht geeft aan dat het een flinke uitdaging is om online onderwijs te
combineren met thuisonderwijs aan twee tienerdochters. Een problematiek die het
merendeel van de werkende ouders zal herkennen.
Een ouderlid is blij dat er nu voor gekozen is om ook de leerboeken beschikbaar te
stellen. Hij geeft nogmaals de suggestie om instructies in een filmpje op te nemen dat
door leerlingen en ouders later teruggekeken kan worden. Beide ideeën worden ook als
feedback door de ouders gegeven.
•

Einde vergadering /rondvraag
Dhr. Van Maaren vraagt nogmaals aandacht voor de slechte verlichting aan de voorkant
van het schoolplein. Dit zou volgens de directeur verholpen zijn en dus geen item meer
zijn. Dhr. Van Maaren gaf daarop aan al geruime tijd niet meer op het schoolplein te
zijn geweest.

Besloten:

/

4 e MR-vergadering: 1 maart 2021

ACTIES
Vertegenwoordiging MR Oudergeleding audit Veiligheidsplan, nieuwe datum
Aanpassing Schoolplan 2020-2024
• met input van MR-vergadering 23 nov 20 (ondertekening door MR)
Aanpassing SOP
• IB-ers, inclusiviteit, specificering financieringstromen)
Status dokumenten renovatieplannen, ivm expertise inbreng Ludo/Ralph (doorlopend)
Nieuwe datum cursus MR Oudergeleding

Desiree/Rim
Desiree
Desiree
Desiree
(Alger)

