Notulen MR-vergadering 27 oktober 2020
Aanwezig (digitaal): Jeroen Bolwerk (voorzitter), Sebastiaan Bastiaans, Paul Schoe,
Saskia Houwing, Marianne Koster, Lies Hoffs, Erik Bolwerk
Afwezig: Agenda
1) Opening en mededelingen
Erik bolwerk schuift vanavond aan in verband met het agendapunt mbt het schoolplein.
2) Hoe gaat het?
Paul is weer hersteld van Corona. Fijn dat hij er weer bij kan zijn.
Op school gaat het relatief goed. Saskia is erg druk met alle praktische zaken die Corona
allemaal met zich meeneemt. De hele situatie baart haar enige zorgen. Nu, na de herfst,
gaat het iets beter. Het is jammer dat niemand weet hoe lang dit allemaal nog aanhoudt.
Onze prioriteit is om alle activiteiten voor de kinderen zoveel mogelijk door te laten gaan. We
merken dat we er op school creatief mee om kunnen gaan. Fijn!
3) Financiën OR/MR
Dit punt wordt verschoven naar een volgende vergadering, zodat het gepresenteerd kan
worden door Edwin Brugman.
4) Aanpak vernieuwing schoolplein
Erik, Sebastiaan en Jeroen hebben nagedacht over een plan van aanpak met betrekking tot
het pimpen van ons schoolplein. Erik presenteert het ons vanavond en vertelt ons onder
andere het volgende:
- Als ambitieuze stip op de horizon wordt september 2021 als realisatiemoment
genoemd.
- uiteraard moeten de kinderen input hebben.
- er zijn verschillende wegen voor de financiering gevonden. Feit blijft dat er ontzettend
veel geld nodig is voor de ontwikkeling van een nieuw plein. Het Prins Bernhard
wordt nog als extra mogelijkheid genoemd, maar er worden ook al verschillende
potentiële acties die we vanuit school kunnen doen genoemd.
- er moet flink draagvlak gecreëerd worden, niet alleen onder kinderen, maar zeker
ook bij ouders. Op welke manier kunnen deze partijen betrokken worden?
Voor nu wordt er het volgende afgesproken:

-

In de eerstvolgende teamvergadering wordt deze eerste opzet en het idee genoemd.
Hoe staat iedereen hier tegenover?
Marlous begeleidt het Engelenpanel: In de vergaderingen met de leerlingenraad
moet dit zeker besproken worden.
De oudergeleding zou in gesprek moeten met Irma Gelderblom, de
schoolbestuurder.

5) Actiepunten
a) Introfilmpje MR/OR
Het filmpje is gemaakt en erg leuk geworden. Helaas is vanuit de ouders geen
enkele
reactie op gekomen.
b) Start maken schoolplein
c) Vacature invulling MR oudergeleding
Er is geen enkele reactie gekomen. Wel zijn er enkele namen genoemd van ouders die we
eventueel willen benaderen. Saskia oppert om deze vraag ook per brief alsnog onder ouders
te verspreiden. Saskia deelt met Jeroen en Sebastiaan een brief hiervoor.
6) Ingekomen stukken
a) Opzegging Robert Kalle per 21 september als MR lid
Jeroen heeft een presentje afgeleverd. Helaas is het gelopen zoals het gelopen is.
7) Notulen 1 september 2020 (ter vaststelling)
Na een kleine aanpassing zijn deze goedgekeurd. Ze worden zsm op de website vermeld.
8) Schooljaarverslag, vragen nav verslag
Sebastiaan wil graag het eea weten over de grafiek mbt leerlingengroepen:
We hebben vorig jaar afscheid genomen van twee groepen groep 8, in totaal 34 leerlingen.
De instroom vanuit de kleuters is echter ‘normaal’ qua aantallen. Vandaar dat de
verhoudingen binnen de verschillende leerlingengroepen afgelopen jaar bijzonder opvallend
afgelopen is. Sowieso is de trend dat de instroom vanuit de kleuters, als je het bekijkt over
de afgelopen jaren afneemt. Dat is een zorg. Waar ligt dit aan? Saskia geeft aan dat de wijk
verandert. Veel jonge gezinnen trekken naar de nieuwbouwwijken. Tevens zijn er vorig jaar
zijn er relatief veel kinderen vertrokken naar scholen die specifieke onderwijs arrangementen
kunnen bieden. Het hele gezin verhuist dan mee. Sebastiaan hamert erop dat helder moet
worden waarom deze lijn daalt, omdat er anders ook niet nagedacht kan worden over hoe dit
op te vangen is. Tegelijkertijd is er vanuit de bovenbouw relatief opvallend veel instroom.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan verhuizingen of onvrede over de oude school.
Sebastiaan oppert om een extern bureau in te schakelen om te onderzoeken wat de exacte
reden hierachter is, om te voorkomen dat het escaleert en er nagenoeg geen instroom
vanuit de kleuters zal zijn. Dit moet je voor willen zijn, maar om dat daadwerkelijk te kunnen
moet je weten waar je actiepunten liggen. Wellicht is het raadzaam om dit mee te nemen en
voor te leggen aan Irma, in verband met het benodigde budget. Saskia legt het aan haar
voor.

Wellicht is dit ook een mooie kans voor de student pedagogiek. Kan hij hier onderzoek naar
doen?
9) Verslag GMR vergadering
Er is nog geen verslag gemaakt. Er is een vergadering geweest: Irma is hierbij
aangeschoven halverwege. De gymbevoegdheid is besproken: Er werd gesuggereerd dat
iedereen zonder extra bevoegdheid geen gymles mag geven, ook geen spelles. Binnen de
directievergadering is hier ook over gesproken. Om die reden is er een stichtingsbreed
protocol opgesteld, waarin precies beschreven staat wat een onbevoegde docent wel en niet
mag op het gebied van gym.
Er worden nieuwe leden voor de Raad van Toezicht gezocht. Er is echter nog niets over
bekend.
Er is nog geen nieuwe voorzitter voor de GMR. Er wordt tot op heden gewerkt met een
roulatiesysteem.
10) Update terugkerende agendapunten
Veiligheid om school: Sebastiaan is bezig geweest met het plannen van een overleg met de
gemeente, maar door corona is dit niet gelukt. Er is wel telefonisch overleg geweest met
Niek verhoef.
De ruimte om de oude HBS wordt in de toekomst opnieuw ingericht. Sebastiaan heeft
gevraagd om de geopperde punten vanuit de MR hierin mee te nemen. In november is er
een conference call met alle betrokken partijen en wordt er verder gesproken over deze
punten.
Jaarplan: Er is afgelopen maandag een studiedag geweest over beleidsonderwerp 1.
Ook is Close reading en de borging hiervan op diezelfde dag uitgebreid aan de orde
geweest.
Beleidsonderwerp 3: Saskia en Marjan zijn zich aan het oriënteren op een nieuw
leerlingvolgsysteem. In november worden hiervoor knopen doorgehakt. In decemeber volgt
hierover meer nieuws. Wellicht dat er in januari al gebruik gemaakt wordt van een vernieuwd
systeem.
Werkgroep taakbrief: De werkgroep is een nieuw taakbrief aan het uitproberen.
weektaak.com
Werkgroep rekenen: We spreken intern veel over de nieuwe methode rekenen. We hebben
er nog veel vragen over, maar we worden goed en vaak begeleid door Marcel van
Malmberg, zo ook binnenkort weer.
Techniek lezen: Er wordt momenteel een nieuwe methode uitgeprobeerd in de groepen 4 en
5.
11) Mededelingen schoolleiding
Martijn wil graag geboorteverlof opnemen. Vanaf 16 november gaat hij elke maandag
gebruik maken van dit verlof. Dit loopt door tot de voorjaarsvakantie. Er wordt nog gezocht
naar vervanging hiervoor.
De operatie van Danielle gaat op korte termijn niet door. Een nieuwe datum is er nog niet.

Protocol Corona: Er zijn in principe geen veranderingen in het gedeelde protocol
aangebracht, maar er wordt wel over nagedacht, voor het geval de landelijke maatregelen
weer worden aangescherpt. Binnen de stichting is geopperd om alle scholen weer op een
continurooster te laten draaien. Vanuit school is aangegeven is dat we hieraan willen
meewerken, als de richtlijnen vanuit het RIVM hierop aansturen. Wel willen we dan de
eindtijd ook graag veranderd zien, zodat het continurooster ook tijdwinst oplevert.
Jeroen geeft aan dat het na schooltijd erg druk is met ouders. De communicatie vanuit
school hierover is erg duidelijk en stimuleren dit juist niet, maar ouders maken blijkbaar toch
andere keuzes. Saskia neemt zijn opmerking hierover mee naar het directie-overleg, want
duidelijkheid over wie hier precies verantwoordelijk voor is, is noodzakelijk.
Hotel Engelenberg gaat vooralsnog door, tenzij er nieuwe maatregelen komen die dit
onmogelijk maken. Dit geldt ook voor het kerstfeest.
12) Rondvraag
Geen bijzonderheden.
Terugkerende agendapunten:
1) Jaarplan
2) Veiligheid in en rond de school
3) Schoolplein
Jaarplanning Type Thema
1 september (dinsdag) MR vergadering Jaarplan/schoolplan
26 oktober (dinsdag) MR vergadering ………..
9 december (Woensdag) MR vergadering ………..
15 januari (vrijdag) Inloopochtend, nieuwjaarsopening Contact ouders
26 januari (Dinsdag) MR Vergadering ………..
11 maart (donderdag) MR Vergadering ………..
1 juni (disndag) MR Vergadering ………….
12 juli start zomervakantie

