Notulen MR-vergadering 26 januari 2021
Aanwezig (digitaal): Jeroen Bolwerk (voorzitter), Sebastiaan Bastiaans, Paul Schoe,
Saskia Houwing, Marianne Koster, Lies Hoffs
Afwezig: -

Agendapunt
Opening en vaststellen agenda
Na een kleine vertraging door een onoplettende, afwezige en dus haar taak verzuimende notulist
gaan we uiteindelijk iets later van start.
Hoe gaat het? En nog agenda aanvulling? Corona maatregelen, hoe staat het?
Paul heeft nog wat last van de naweeën van corona. Op zich gaat het goed. Werkt nu online meer in
instructiegroepen. Werkt prima.
Lies: Druk met online activiteiten waarop kleuters zich kunnen inschrijven. Het gaat lekker, maar is
toch het liefst weer gewoon op school met de kinderen. Krijgt ook veel fijne feedback van ouders.
Marianne: Lang verhaal samengevat: Gaat prima! Sluit zich verder aan bij Paul.
Saskia: Gaat goed! Trots op het team: Iedereen heeft het weer goed opgepakt en ook een online
uitbreiding doorgevoerd. Mooi om te zien. Ouders zijn ook benaderd: Er kwamen wisselende
geluiden, maar ook veel positieve feedback. Er zijn ouders die de hele dag online activiteiten willen
zien, maar dat is niet waar we voor gekozen hebben.
De noodopvang verloopt heel goed: Ouders denken fijn mee en de samenwerking met Vila Nova en
Meerrijk verloopt goed. Op maandag dinsdag en donderdag is het erg druk (ca. 55 kinderen, t.o.v. ca
35 op dinsdag en vrijdag).
Sebastiaan: Het is een pittige periode, pittiger dan de eerste lockdown. Maakt bewust geen gebruik
van de noodopvang, want het lukt thuis op zich. Gezien de jonge leeftijd van de kinderen, in
combinatie met twee werkende ouders, is het wel degelijk een hele drukke tijd.
Jeroen: Het gaat thuis op zich prima. Het is wel erg druk met twee kinderen: De momenten van
ontspanning zijn minder aanwezig, maar het lukt allemaal.
Alle leerlingen zijn in beeld. Fijn!
Vorige actiepunten
Invulling vacature
Er zijn drie nieuwe ouders met interesse die zich als kandidaat aangemeld hebben. Er moeten
daarom verkiezingen uitgeschreven worden. Saskia gaat onderzoeken op welke wijze dit efficiënt
digitaal gedaan kan worden: Schoolapp, Google Forms, oid? Tevens laat ze Martijn uitzoeken of er
anoniem gestemd kan worden via de schoolapp. Jeroen benadert de drie kandidaten met de vraag of
ze een stukje tekst willen schrijven waarin ze zichzelf kunnen voorstellen, zodat ouders tzt een
duidelijker beeld hebben van de beschikbare kandidaten waarop gestemd kan worden.
Annuleren nieuwjaarsopening
Dit is gecommuniceerd in het maandnieuws.

Ingekomen stukken
Geen
Notulen 2 december 2020 (ter vaststelling)
Na een kleine aanpassing worden de notulen goedgekeurd en op de website geplaatst.
Verslag GMR vergadering
Er zijn ontwikkelingen omtrent de vacature voor de Raad van Toezicht: Paul en Joost hebben het
bestuur een mail gestuurd. In de sollicitatieprocedure moeten wel GMR-leden (ouders) opgenomen
worden. Jeroen is er één van. Vorige week is de aftrap geweest. Wordt vervolgd.
De eerstvolgende GMR-vergadering zal medio april zijn.
Update terugkerende agendapunten
Er zijn geen aanvullingen t.o.v. de vorige keer, in verband met de lock-down.
Schoolplein
Op 5 februari wordt er gesproken met een derde partij voor het schoolplein.
Het Engelenpanel zou ook een overleg hebben met de MR. Door de lockdown is dit echter tot op
heden niet gebeurd. Het overleg met de externe partij van 5 februari wordt afgewacht en
eventueel wordt er daarna bekeken op welke wijze er alsnog overleg met het Engelenpanel
plaatsvindt.
Ouderbetrokkenheid
Jeroen wil dit onderwerp wel graag toevoegen aan de terugkerende agendapunten. Zeker in een
periode als deze, is dit een belangrijk item. Echter, er zijn al heel lang geen ouders in de school
ivm corona, dus wordt dit punt vanuit school anders belicht.
Mededelingen schoolleiding
Directieoverleg; Er is wekelijks overleg. Er wordt nu wel gesproken over een langdurigere
periode voor het thuisonderwijs. Op dit moment heeft Saskia er een hard hoofd in dat we na 8
februari weer open mogen en gaat ze er vanuit dat dit wellicht pas 1 maart kan gaan worden.
De voortgang, het contact met en de achterstanden van de leerlingen worden ook besproken.
Hoe dit landelijk gezien en opgelost kan worden, is op dit moment nog niet duidelijk.
De kinderen in groep 8 hebben de prioriteit. Het afnemen van de eindtoetsen is deze periode niet
mogelijk. Voor groep 8 worden de middentoetsen ook meegenomen in de eindadviezen. Dit jaar
is dat echter niet mogelijk. Toch krijgen de leerlingen in maart hun advies: Saskia, Marjan en Atke
zijn ervan overtuigd dat dit lukt met alle resultaten en observaties die die er nu zijn. De ouders
krijgen een uitnodiging voor een online gesprek. Gezien de situatie van nu zullen er meer dubbele
adviezen gegeven worden. In geval van twijfel wordt er een kansrijk advies gegeven.
De middentoetsen worden waarschijnlijk pas in maart als 0-meting afgenomen.
De portfoliogesprekken die begin maart zouden plaatsvinden, worden opgeschoven. Naar welk
moment, is nog niet duidelijk.
De studiedag in januari stond in het teken van de nieuwe LVS-toetsen van IEP. De inzet hiervan
zal uitgesteld worden.
Het voorjaarsfeest/Sponsorloop: We willen de plannen hebben liggen en kijken dan vanzelf of
en wanneer dit kan plaatsvinden. Hierin proberen we de gemiste kerstfeest op een of andere
manier te compenseren. Vooralsnog is de sponsorloop verplaatst naar mei en zijn er
verschillende opties voor locaties hiervoor.
Betalingen via de schoolapp: Via Wis Collect kan er via de schoolapp voldaan worden aan de
kinderbijdrage. Na de lockdown wordt dit getest, zodat het volgend jaar definitief ingezet worden.
Subsidie PO/VO: hierover heeft Irma iedereen geïnformeerd. Subsidie Chromebooks: Er worden
extra devices aangeschaft met de toegewezen subsidies, zodat er straks waarschijnlijk voor elke
leerling van groep 4 t/m 8 een device op school aanwezig. Ook is nog er een aanvraag gedaan
voor de Schoolkracht-subsidie van 30.000,- ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van
het onderwijs. Indien deze subsidie wordt verkregen, moet deze gedeeld worden met Vila Nova:
beide scholen delen immers hetzelfde BRINnummer.
Sebastiaan vraagt nog naar het teruglopende leerlingenaantal. Saskia moet echter aangeven dat er in
deze periode geen tijd is geweest om hiermee aan de slag gegaan. Alles staat stil: rondleidingen

worden er momenteel ook niet gegeven. Tijd om te onderzoeken wat concrete oorzaken voor deze
daling zouden kunnen zijn, is er nu gewoon niet. Sebastiaan geeft aan dit wel graag geborgd te willen
zien.
Rondvraag
geen
Terugkerende agendapunten:
1) Jaarplan
2) Veiligheid in en rond de school
3) Schoolplein
Jaarplanning
1 september (dinsdag)
26 oktober (dinsdag)
9 december (Woensdag)
15 januari (vrijdag)
26 januari (Dinsdag)
11 maart (donderdag)
1 juni (dinsdag)
12 juli start zomervakantie

Type
MR vergadering
MR vergadering
MR vergadering
Inloopochtend, nieuwjaarsopening
MR Vergadering
MR Vergadering
MR Vergadering

Thema
Jaarplan/schoolplan
………..
………..
Contact ouders
………..
………..
………….

