Notulen MR-vergadering 1 september 2020
Aanwezig (digitaal): Jeroen Bolwerk (voorzitter), Sebastiaan Bastiaans, Paul Schoe,
Saskia Houwing, Marianne Koster, Lies Hoffs
Afwezig: Robert Kalle
Opening en vaststellen agenda
Lies Hoffs sluit per ingang van dit jaar aan bij de leerkrachtgeleding in de MR, Danielle
Vredenburg is geen lid meer.
Hoe gaat het? En nog agenda-aanvulling?
We openen met een rondje over hoe de opening van het jaar is geweest, ook in verband met
Corona. Tot op heden is iedereen gezond en goed gestart in het nieuwe jaar. Fijn! Het is
moeilijk, zo niet onmogelijk, om op school 1,5 meter afstand te bewaren tot de kinderen.
Binnen het team doen we allemaal ons uiterste best, maar ook dit is soms lastig.
De start voor Saskia was hectisch, omdat er direct vanaf het begin van het jaar vervanging
nodig was: Meester Martijn is op de eerste schooldag opnieuw vader geworden en twee
collega’s vielen ivm buikgriep uit. Vervanging regelen is moeilijk.
Binnen het team zijn duidelijke richtlijnen over wat te doen bij (verkoudsheids)klachten, maar
het verloop van de komende herfst lijkt op dit moment een interessant punt. De nagestuurde
punten van Saskia zijn opgenomen in de planning.
Het schooljaarverslag (Saskia) is nog niet af. Zodra deze klaar is, mailt Saskia deze rond. Dit
plan heeft de goedkeuring van de MR nodig.
Vorige actiepunten
- Update veiligheid
Er is goed nieuws: We zijn welkom bij de gemeente! Sebastiaan heeft contact gehad
met de wijkconsulent en haar leidinggevende. Deze was goed op de hoogte van de
situatie en heeft aangegeven dat er wellicht toch nog enkele aanpassingen
doorgevoerd kunnen worden. Tevens heeft hij Sebastiaan gevraagd om met een
datum te komen waarop Sebastiaan, Jeroen en Saskia opnieuw in gesprek gaan en
de aanpassingen met de hoogste prioriteit gaan doorspreken. Na overleg geven we
de volgende punten de hoogste prioritering:
- Verhoging van de stoep bij de in- en uitrit van de parkeerplaats aan het
Engelenbergplantsoen.
- Het aanleggen van een voetpad op de groenstrook langs de parkeerplaats.
Daarnaast vinden wij het van essentieel belang, zeker ook in het kader van de
algemene veiligheid en niet alleen zozeer voor die van onze leerlingen, dat de stoep
aan de Engelenbergstraat opnieuw gelegd wordt. De boomwortels zorgen door
losliggende tegels voor een bijzonder gevaarlijke situatie.

-

Jaarplanningen en thema’s schooljaar 2020-2021
Data MR-vergaderingen 2020-2020:
- dinsdag 27 oktober
- woensdag 9 december
- vrijdag 15 januari, NIEUWSJAARSOPENING voor ouders
- dinsdag 26 januari
- donderdag 11 maart
- dinsdag 1 juni
We laten de volgende thema’s hierbij regelmatig voorkomen op de vergaderplanning:
jaarplan, veiligheid in en rond de school en het schoolplein.

Ingekomen stukken
Geen
Notulen 2 juni 2020 (ter vaststelling)
Na een kleine aanpassing mbt tot afwezige leden, worden deze goedgekeurd en op
de website geplaatst.
Verslag GMR vergadering
Jeroen en Paul nemen deel aan de GMR namens de Engelenberg. Jeroen neemt
geen voorzitters- of andere functie op zich. De eerste GMR-vergadering staat gepland op 9
september.
Jeroen zal Robert komend jaar als vervanger aanspreken indien hij niet aanwezig kan zijn.
Update terugkerende agendapunten
Ouderbetrokkenheid, hoe aan te pakken schooljaar 2020-2021?
De algemene ouderavond komt te vervallen. Wel is er komend jaar een nieuwjaarsopening,
speciaal voor ouders. Gezien de corona maatregelen en het feit dat ouders buiten de school
gehouden moeten worden, lijkt dit punt een heel moeilijk punt. Het is zoals het is.
Wel worden de mailadressen mar de MR en de OR nogmaals goed onder de ouders
verspreid. Jeroen en Sebastiaan benaderen Edwin (penningmeester), Mariska (ouderraad)
om gezamenlijk een filmpje te maken waarin iedereen zich voorstelt en om een oproep aan
ouders te doen ten behoeve van de ouderbetrokkenheid.
Mededelingen schoolleiding
- Nieuw algemeen bestuurder Stichting OOK
Per 1 augustus is Irma Gelderblom te nieuwe stichtingsdirecteur. Komende week
komt ze bij ons op school om kennis te maken. Rudi is er op de achtergrond nog wel,
maar per 1 november neemt hij afscheid van de stichting.
Tevens zoekt de stichting een nieuwe kantoorruimte, omdat het Almere College het
gebouw aan de Noordweg gaat afstoten.
- Schoolgids
Jeroen vraagt zich af of de maatregelen mbt Corona in de schoolgids moesten.
Saskia geeft aan dat dit meer iets lijkt voor het maandnieuws, maar denkt er nog
even over na.
- Jaarplan
Saskia heeft deze helemaal geactualiseerd. Alle tips en adviezen vanuit de inspectie
zijn hierin meegenomen. Ook de processen hier naartoe zijn helemaal beschreven.
Naar aanleiding van het in het jaarplan laatstgenoemde punt (het schoolplein) komen
Jeroen en Sebastiaan met het voorstel om een lobbycampagne te starten om een
werkgroep op te stellen. Erik Bolwerk lijkt hiervoor in ieder geval een zeer geschikte
persoon en zal hiervoor gevraagd worden. Mocht hij toezeggen, dan zal hij

uitgenodigd worden deel te nemen aan een MR-vergadering om het een en ander
toe te lichten.
Rondvraag
Sebastiaan geeft aan dat hij na drie jaar deelname aan de MR, graag een andere ouder de
kans wil geven om in de MR plaats te nemen. Na dit schooljaar zit zijn termijn van drie jaar
erop. Saskia gaat bekijken hoe deze situatie aan het eind van het jaar aangepakt moet
worden.
Terugkerende agendapunten:
1) Jaarplan 2020-2021 > doelenbord lerarenkamer
2) Werkdruk en inzet extra gelden
3) Veiligheid in en rondom school
4) Daltononderwijs

