Notulen MR-vergadering 26-01-2021

Aanwezig: Elna, Nathalie, Paul, Ingrid en Resja

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
2. notulen
De notulen van de vorige vergadering is aangepast en definitief verzonden.
3. Voorstel wijziging jaarrooster 2020/2021
Het voorstel is dat 8 februari een lesdag wordt, aangezien kinderen vanaf dat moment weer fysiek
naar school mogen. Vanuit de directie van school is ook de vraag gesteld hoe de MR kijkt naar de
roostervrije week in april. Het alternatief is om toch uren onderwijs te bieden met als onderbouwing
dat lesuren kunnen worden ingehaald. Het team heeft daar begrip voor en is daar positief over. Er
zou dan bijv. 1 vrije dag gepland kunnen worden voor een teamdag. De rest van de week wordt dan
een lesweek. Vanuit MR is er steun voor het verlengen van de onderwijstijd op deze manier, mits de
kinderen fysiek les kunnen krijgen. Er zal tzt gekeken moeten worden naar de (on-) mogelijkheden
rondom de coronamaatregelen. Paul zal een voorstel presenteren aan de MR. Er dient in de eerste
week van maart een besluit genomen te worden, zodat het tijdig gecommuniceerd kan worden naar
ouders. De roostervrije dagen van juni blijven vooralsnog ongewijzigd.
4. Jaarrooster 2021/2022
Paul heeft een toelichting gegeven op het gemaakte voorstel. De vraag is aan het MR om het kritisch
te bekijken. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met een logische verdeling voor zowel de
thuissituatie als de schoolsituatie. De oudergeleding denkt dat het een logische indeling is van de
roostervrije dagen en kan daarmee instemmen met het voorstel. De Personeelsgeleding wordt
gevraagd om het voorstel kritisch te bekijken voor wat betreft praktische haalbaarheid omtrent het
toetsen aan het eind van het schooljaar
5. Contact ouders- leerkracht- leerling
Oudergeleding geeft complimenten aan het team over de manier waarop onderwijs op afstand is
vormgegeven, waarbij er volop aandacht is geweest voor het contact tussen de driehoek. Geluiden
vanuit ouders zijn positief. Ook de noodopvang is goed verlopen met dank aan extra inzet vanuit
Skipov en SPV. Met de huidige aantallen en aanwezige ondersteuning is het bieden van noodopvang
haalbaar binnen de school.
6. Rapportage kinderen voorstel wijziging
Paul heeft een voorstel wijziging gedaan omtrent:
- uitstel schriftelijke rapportage
- contactmoment ouders
- advies uitstroom groep 8
De MR begrijpt de voorstellen die zijn gedaan. Gezien de huidige omstandigheden lijkt het logisch om
deze aanpassingen door te voeren. Rapportage kan opgemaakt worden wanneer er getoetst kan
gaan worden. Leraren hebben nog steeds goed zicht op de vorderingen van de leerlingen. In het
contactmoment met ouders kunnen gedachten rondom de prestatiemogelijkheden van het kind
uitgewisseld worden (nu ook ouders meer zicht hebben gekregen op de schoolse vaardigheden). Het
team is van mening dat ook de mogelijkheden van de groep 8 kinderen duidelijk in beeld zijn,
waardoor het geven van een goed vervolgadvies niet belemmerd wordt. Vanuit ouders horen we
hierin ook vertrouwen. De MR stemt dan ook in met de voorgenomen wijzigingen.
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7. Bijpraten stand van zaken jaarplan/ toetsing/ voortgangsrapportage etc.
De uitvoering van het jaarplan loopt gewoon door. Alleen teambijeenkomsten kunnen op dit
moment geen doorgang vinden. Paul heeft het team gevraagd een tussenevaluatie aan te leren.
Wanneer een doel niet bereikt is, moet geformuleerd worden welke aanpassingen gedaan dienen te
worden en wat nog wel/ niet meer haalbaar is. In de volgende MR vergadering zal de evaluatie aan
bod komen.
8. Kwaliteitsbeleid; voorbereiden tevredenheidsonderzoek
Op Skipov niveau is besloten om het tevredenheidsonderzoek uit te stellen. Vragen omtrent
communicatie met ouders zijn bekeken. Hierover is gediscussieerd. Welke vragen geven ons inzicht
in wat we willen weten? Of ouders het contact als laagdrempelig ervaren? Parro- app als
communicatie middel.
Voorbeelden:
- Ik weet wie voor mij eventuele aanspreekpunten zijn.
- Ik voel me er prettig bij om de juf te benaderen.
Zowel oudergeleding als personeelsgeleding gaat nadenken over vragen. In de volgende vergadering
gaan we gezamenlijk enkele vragen bedenken die toegevoegd kunnen worden aan de vragenlijst.
9. OR
Petra houdt contact met de OR, maar er zijn nu geen activiteiten mogelijk.
10. GMR
2 februari organiseert de GMR een online vergaderingen voor de MR’en om informatie te kunnen
ophalen over de voorgenomen fusie en mee te denken. We stemmen binnen de MR af wie van ons
daarbij zal aansluiten.
11. Rondvraag
- Paul gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om ouders te betrekken bij het onderwijs,
wanneer zij dit schooljaar niet meer op school mogen komen. Paul houdt ons op de hoogte.
- Elna heeft geen navraag meer gedaan binnen het team omtrent een themadag. Dit is nu niet aan de
orde. Wanneer fysiek onderwijs weer mogelijk is, zal Elna binnen het team polsen voor ideeën.
12. Sluiting 21.23 uur
Volgende MR vergadering 23 maart

