Notulen MR vergadering 26-05-2021
Aanwezig: Joris na het eerste uur, Yvonne, Anne, Marieke, Carlijn, Annemarie
Voorzitter: Yvonne
Notulant: Marieke
De agenda die voor deze vergadering gepland stond, is deels verplaatst naar een nog extra te
plannen vergadering in juni. De datum volgt nog via de nieuwsbrief. Dit betreft de
agendapunten:

2. Activiteitenplan 2021-2022
3. Schoolgids
4. Jaarplan
5. Strategisch beleid en rol MR
6. Werkverdelingsplan (instemming PMR)
11. Vergaderplanning 2021-2022
Het eerste uur van de vergadering hebben we besteed aan agendapunt 10: het bespreken van
een advies omtrent het heroverwegen van het genomen besluit om het schoolkamp voor groep
8 dit jaar niet door te laten gaan. Eerder was MR niet in de besluitvorming betrokken. Dit leidde
tot enig onbegrip onder verschillende ouders.
Agendapunt 8: belastbaarheid team: Joris geeft aan dat de belastbaarheid van het team over
het algemeen verbeterd is.
Agendapunt 9: Subsidie Nationaal programma onderwijs: De MR heeft hierop
instemmingsrecht. Er was een nogal strakke routekaart opgesteld door het ministerie van
OC&W, deze bleek te ambitieus. Pas in juni zal bekend worden om welk bedrag het gaat. School
heeft een scan uitgevoerd om de vertraging in leren en welbevinden in kaart te brengen. Van
hieruit wordt nu gewerkt aan een plan, dit wordt besproken in het team, met de intern
begeleider en met de MR. We hopen voor de zomer dit plan in grote lijnen uitgewerkt te
hebben. Doel is het oplossen van opgelopen vertragingen. Het geld dat zal worden toegekend is
niet structureel. Naast het oplossen van vertragingen mag het geld zodanig besteed worden om
blijvend een betere school te worden. Het geld besteden geeft ook uitdagingen aangezien het
een zoektocht zal zijn naar beschikbaar geschikt personeel.

Besluitenlijst

Besluit

Datum

MR verstuurt na deze vergadering een advies aan school omtrent
heroverweging van het schoolkamp. Hoofdlijnen van dit advies zijn:

26-05-2021

-

-

Heroverweeg de risico’s van het schoolkamp, communiceer
hierover helder en transparant met ouders en kinderen.
Betrek alle ouders van groep 8 in het proces en geef ouders
de mogelijkheid om mee te organiseren, mee te denken en
helpen.
Maak zichtbaar voor ouders dat de school een feestelijk
afscheid met leuke activiteiten gaat organiseren. Overweeg
hierbij, wanneer er meer versoepelingen zijn om in juli met
de groep een nachtje op school te slapen.

In het algemeen adviseren wij de school om zichtbaar te maken wat
er speelt en wat er gedaan wordt op school. Nu leidt het niet
voldoende zichtbaar maken van deze zaken tot onvrede en
onbegrip bij verschillende ouders. School werkt hard en is bezig met
nieuwe ontwikkelingen. Er wordt intern meer gedaan dan voor
ouders zichtbaar is. Wanneer hier beter en meer over
gecommuniceerd wordt, zal dit leiden tot meer begrip van ouders.
Voorstel voor de groepsindeling voor volgend jaar is
hoogstwaarschijnlijk dat alle groepen een jaar doorschuiven, dus 2
groepen 1-2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6 en en groep 7-8
combinatiegroep.

Besluit volgt
juni/juli 2021

Werkverdelingsplan bespreken we in juni.

juni 2021

De volgende (extra) nog in te plannen MR vergadering zal zijn in
juni, de laatste op woensdag 30 juni om 13.00 uur.

Juni 2021 en
30-06-2021

Actiepuntenlijst

Actiepunt

Wie

Wanneer

Annemarie en Carlijn denken na over wie
de rol van voorzitter op zich gaat nemen.

Annemarie en
Carlijn

Komen tot een
besluit na de
zomervakantie

Oriënteren op een andere partij dan CNV
voor een MR partnerschap.

MR

Voor einde
schooljaar 2021

Notulen MR op de website daarna een link
in de nieuwsbrief.

Marieke

Na elke vergadering

