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Datum 6e vergadering :

2 juni 2020

Status notulen

:

definitief

Aanwezig

:

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

Afwezig

:

Elsbeth van Wunnik

Opmerking

:

de vergadering vindt online plaats ivm Corona-uitbraak

1.

Opening

2.

Vaststellen notulen dd 6 april 2020
Notulen aangenomen.

3.

Evaluatie plan 11 mei
Uitkomsten zijn integraal aan MR beschikbaar gesteld door directie. Algemene trend is dat
ouders zeer tevreden en positief zijn over de schoolhervatting onder de Corona restricties. Binnen 48
uur waren er welgeteld 121 reacties binnen, wat getuigd van grote betrokkenheid onder de ouders. Ook
de eenvoud waarmee input kon worden gegeven middels een directe link in het mailsysteem zal hieraan
hebben bijgedragen. Vanuit het docententeam geeft iedereen aan zich veilig (genoeg) te voelen. Al is
de 1,5 meter regel soms erg moeilijk te handhaven, zeker in de lagere groepen. Als voorbeelden worden
genoemd het troosten van kinderen wanneer zij zich hebben bezeerd, veters strikken of drinkbekers
openen. Corona tests voor het personeel zijn beschikbaar, zij het slechts bij klachten. Preventief testen
is vanuit de GGD niet mogelijk. MR geeft aan dat specifiek uit groep 7 (grootste ongedeelde groep, 31
leerlingen) meerdere kinderen het signaal afgeven de kleinere klas als fijner te ervaren. Het is rustiger,
je kan makkelijker vragen stellen, er wordt beter naar elkaar geluisterd, je kunt je beter concentreren.
Directie vindt dit een duidelijk signaal en geeft aan hier in de indeling voor volgend jaar rekening mee
proberen te houden.
4.

Input oudergeleding MR Tevredenheidsonderzoek Feedback ( Birgit)
Bij om begrijpelijke redenen uitblijven van een verduidelijking en toelichting op de rapportage
van het tevredenheidsonderzoek van de directie, is er besloten om de uitkomst van dezelfde exercitie
onder het docententeam met de oudergeleding van de MR te delen. Op die manier hoopt de
oudergeleding beter de analyses en cijferoverzichten waaruit de rapportage is opgebouwd te kunnen
duiden. En vervolgens op basis daarvan komen tot een prioritering van 6 positieve en 6 verbeterpunten.
Duidelijkheid rapportage laat te wensen over (leerlingen voelen zich wel eens onveilig),
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Voor 15 juni zal de oudergeleding haar input geven. Mits de input van het docententeam voor die tijd
wordt gedeeld.

5.

Plan van aanpak 8 juni
Plan voor de totale openstelling van de school is zoveel mogelijk hetzelfde gehouden als het
plan voor de beperkte openstelling. Mede ook omdat de evaluatie zo positief is uitgevallen. Wel zal er
op gelet dienen te worden of deze aanpak ook met dubbele aantallen leerlingen te handhaven is. Indien
duidelijk wordt dat dit niet houdbaar is zal maatwerk dienen te worden geleverd om de richtlijnen te
kunnen blijven volgen.
6.

Schooljaar 2020-2021
Begroting zoals eerder gepresenteerd is goedgekeurd en op basis daarvan kan er begonnen
worden met de indeling van het schooljaar 20/21. De dag na deze MR vergadering zal het docententeam
worden ingelicht over de groeps- en lokaalindeling. Zodra de personeelsgeleding instemming heeft
gegeven zal de indeling ook gedeeld worden met de MR (is inmiddels gebeurt).
Ook kort gesproken over de verbouwing/renovatie die plaats zal vinden in 2021. Het is de bedoeling dat
de werkzaamheden zich vooral beperken tot de buitengevel, zoals het plaatsen van nieuwe ramen en
zonwering. Of er ook daadwerkelijk iets met de gevel zelf gebeurt is onbekend. Gewaarschuwd wordt
toch vooral te letten op een strakke planning én regie zodat er tijdens schooluren geen overlast ontstaat.
7.

(BESLOTEN AGENDAPUNT)

8.

Einde vergadering /rondvraag
Dhr van Maaren: voor het komend jaar 2020/21 zijn er een aantal speerpunten:
• Komt er een huishoudelijk regelement?
• Dhr van Widdershoven is inmiddels 4 jaar MR lid en dat betekent dat hij zich niet meer
verkiesbaar kan stellen voor een volgende termijn. Er wordt voorgesteld na de zomer direct
een sollicitatieprocedure starten voor een nieuw ouderlid.
• Voorstel: een MR jaaragenda op te stellen met daarin een aantal vaste thema´s. Zoals
bijvoorbeeld op voorhand vastleggen wanneer de begroting wordt behandeld zodat de MR
zich daarop kan voorbereiden. Dat geeft enige houvast.
Dhr Stroeks merkt op dat als actiepunt voor eind van dit schooljaar de terugkoppeling van de
Strategie invulling zou plaatsvinden. Dit wordt meegenomen naar begin volgend schooljaar. Eèn
en ander naar aanleiding van de strategiepresentatie van eerder dit schooljaar. Doelstelling is
om vast te stellen in hoeverre de implementatie gelukt of onderweg is.
Directie: aangezien door Corona de eindejaarsactiviteiten van groep 8 als afsluiting van hun
lagere schooltijd komen te vervallen is er naarstig gezocht naar alternatieven. De musical wordt
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als film opgenomen. Elke scene wordt vanuit 3 verschillende perspectieven opgenomen,
inclusief een ´the making of´. De kinderen willen deze film graag samen met hun ouders en
eventuele broertjes/zusjes en de rest van de klasgenoten bekijken. Daartoe heeft de school
bekeken of er mogelijkheden zijn om een autokino/drive thru bioscoop te organiseren. Maar
helaas kreeg men daarvoor geen toestemming van de gemeente. Ook het schoolkamp komt te
vervallen en als alternatief worden er nu twee overnachtingen incl. activiteiten op school
aangeboden.
Mevr In de Braak: zoals bij elke afsluiting van het schooljaar wil de MR ook dit jaar weer een
afsluitende borrel voor de leden organiseren. Ideeen zijn welkom in welke vorm wij dat dit jaar
willen doen!
De vergadering wordt door de voorzitster gesloten.

Acties
Noodzakelijkheid van de klankbordgroep met directie bespreken
Vertegenwoordiging MR Oudergeleding audit Veiligheidsplan, nieuwe datum
Delen docententeam prioritering Tevredenheidsonderzoek (6 punten)
Op basis daarvan zal de Oudergeleding voor 15 juni haar 6 punten delen
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

Ingrid
Rim
Birgit
Oudergeled.
Ingrid
Desiree
X
X

